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ABSTRAKT 

Predmetom tejto diplomovej práce je tvorba 3D modelu vo vybranom programe. Na 

začiatku diplomovej práce je stručný opis vybraného objektu – Chrámu sv. Václava 

v Brně. Ďalej nasledujú prípravné práce pred meraním, tvorba meračskej siete pomocou 

GNSS a následne zameranie objektu tachymetrickou metódou. V ďalších kapitolách je 

stručne popísaná počítačová 2D a 3D grafika a program AutoCAD Civil 3D, v ktorom je 

vytvorený výsledný model objektu.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

3D model, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk, geodetické meranie, tachymetria, GNSS, 

počítačová grafika 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is creation of 3D model by a selected program. In the introduction of 

the thesis is a brief description of chosen object – St. Václav's temple in Brno. Next 

follows preparation works before measuring, creating of measuring net by GNSS and 

measuring of object by tachymetric method. In the following chapters is briefly described 

2D and 3D computer graphic and program AutoCAD Civil 3D, which was used for create 

resulting model of the object. 

 

 KEY WORDS 

3D model, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk, geodetic surveying, tachymetry, GNSS, 

computer graphic  
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1 ÚVOD 

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu vybraného objektu. 

Zadanie práce sa skladá z dvoch častí. Prvú časť zadania tvorí geodetické zameranie 

objektu a druhú časť samotná tvorba modelu vo vybranom softvéri.  

Ako objekt bol vybraný Chrám sv. Václava v Brne, ktorý sa nachádza na úpätí 

kopca Špilberk. Chrám bol postavený v 30-tich rokoch 20. storočia ako prvá 

pravoslávna stavba v Brne.  

V nasledujúcich dvoch kapitolách sa venujem geodetickým prácam. Prvá fáza 

geodetických prác obsahuje prípravu pred meraním, čo zahŕňa rekognoskáciu terénu 

s následným vybudovaním meračskej siete pomocou GPS aparatúry. Druhá fáza prác 

zhŕňa voľbu geodetickej metódy pre zber dát, voľbu prístroja a samotné meranie 

Chrámu sv. Václava. 

Ďalšia kapitola je venovaná výpočtu podrobných bodov. Na začiatku kapitoly je 

stručný popis výpočtového programu GROMA, po ktorej nasleduje postup výpočtu 

podrobných bodov. Overenie presnosti merania je uvedené na konci tejto kapitoly spolu 

s výsledkami. Podrobný postup výpočtu spolu s identickými súradnicami bodov sú 

priložené v prílohe č. 7. 

Posledná kapitola sa člení na štyri základné časti. V prvej časti je popis 

počítačovej grafiky, ktorá je rozčlenená do 2D a 3D. Ďalej nasledujú vybrané programy 

na tvorbu  3D modelov, popis spoločnosti Autodesk a tvorba 3D modelu v prostredí 

AutoCAD Civil 3D 2011.  

V závere tejto diplomovej práce je zobrazený výsledný 3D model zo štyroch 

svetových strán. Tieto pohľady sú výsledkom po renderovaní v spomínam programe 

AutoCAD Civil 3D 2011.   
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2 PRAVOSLÁVNY CHRÁM SV. VÁCLAVA V BRNE 

 Pravoslávna cirkevná obec v Brne 2.1

História chrámu predchádzala začiatkom pravoslávnej cirkvi v Brne. Počiatky 

pravoslávnej organizácie siahajú k decembru 1920. O štyri roky neskôr začal písať 

kroniku farnosti brat František Jakubíček, z ktorej sa môžeme dozvedieť viac informácií 

[1].  

V československej cirkvi nastal silný radikálny prúd, ktorý omietal pravoslávnu 

cirkev, a tým strhol na svoju stranu väčšinu členov. Stúpenci pravoslávnej cirkvi, verní 

arcipastierovi Gorazdovi, vystúpili z československej cirkvi a založili novú Brnenskú 

náboženskú obec pravoslávnu. V jej čele bol duchovný Václav Ševčík. 

Prvá bohoslužba pravoslávnej cirkvi v Brne sa konala v Besedním dome 

v Královom poli [2], neskôr boli preložené do miestnosti lýcea na Husovej tříde.  

 

Obr.  1: Besední dům – pohľad z ulice Solniční [2] 

 Poloha chrámu 2.2

Pravoslávny Chrám sv. Václava sa nachádza v Jihomoravskom kraji, v centre 

mesta Brno na svahu pod hradom Špilberk na Gorazdovej ulici. Chrám patrí pod 

katastrálne územie Město Brno. 
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Obr.  2: Poloha Chrámu sv. Václava  

 História Chrámu sv. Václava 2.3

Pravoslávna cirkev žiadala mesto o poskytnutie vhodného pozemku pre výstavbu 

chrámu. Pozemok na Kounicovej ulici pri Mestskom súde bol zamietnutý, ako mnohé 

predošlé. Nakoniec bola podaná nová žiadosť o pozemok na kopci Špilberk. 

Brnenská mestská rada dala súhlas na predaj pozemku, a tým sa mohlo začať 

so stavbou chrámu. Ruský architekt Petr Levický, ktorý vyštudoval odbor architektúra 

a pozemné staviteľstvo na VUT v Brně, vypracoval zadarmo plán celého chrámu. 

Postavil ho Vladimír Slavíček. Výstavba prebiehala v rokoch 1930 - 1931.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  3: Petr Levický - Plány chrámu sv. Václava [3] 
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Architekt vychádzal z tradičnej typológie byzantských vzorov, zároveň sa snažil 

o úspornosť foriem, čo je dokázané v geometrickom riešení celého objektu.  

Chrám zaraďujeme do stavebného slohu funkcionalizmus. Sloh môžeme zaradiť 

do modernej architektúry,  ktorá sa začala kryštalizovať v 20. rokoch 20. storočia  [5]   

 

Obr.  4: Výstavba chrámu v Brne - pripravená plocha k položeniu zákl. kameňa [4] 

 

V obdĺžnikovom pôdoryse je vpísaný tvar gréckeho kríža, nad ktorým je hlavný 

chrámový priestor. Na vrchole je veža, ktorá je zakončená cibuľovou strechou. V roku 

1991 bola v blízkosti vybudovaná zvonica. 

 V roku 2003 prešiel chrám vonkajšou rekonštrukciou, ktorá sa týkala zmenou 

fasády a pozlátenia kupole [4] . Vlastníkom chrámu je Pravoslávna cirkevná obec 

v Brne. 

 

Obr.  5: Oprava fasády chrámu – rok 2003 [4] 
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3 PRÍPRAVA PRED MERANÍM 

Pred samotnými geodetickými prácami je potrebné sa zoznámiť s objektom.  

Kostol sa nachádza na vyvýšenom mieste v centre mesta. Má veľmi dobrú polohu 

vzhľadom k centru, ale zároveň tým, že sa nachádza pod hradom Špilberk, je to tiché 

príjemné miesto, kde sa vyskytujú prevažne chodci.  

 Rekognoskácia terénu 3.1

Rekognoskácia je práca, pri ktorej sa oboznamujeme so skutočným stavom 

objektu v teréne. Zisťujeme akú ma polohu vzhľadom ku prístupovým cestám, či sa 

v blízkosti nachádzajú geodetické body.  V tejto fáze sa rozhoduje o použitých 

pomôckach a metóde merania [6]. 

Okolo chrámu je nasadený živý plot, ktorý dotvára atmosféru parku, ale počas 

vegetačného obdobia môže pri geodetických prácach prekážať. Preto bolo vhodné 

zvoliť meranie, pred rozkvitnutím zelene.  

Kostol je umiestnený v zastavanej časti mesta, ale  na všetky strany priečelia 

budovy je dobrý výhľad. Rekognoskácia prebiehala za prítomnosti vedúceho 

diplomovej práce doc. Ing. Dalibora Bartoňka, CSc.  

 Vybudovanie bodového poľa 3.2

Pred meraním objektu bolo potrebné vybudovať bodové pole. Bodové pole, ktoré 

má slúžiť pre účely mapovania musí byť navrhnuté tak, aby bolo možné z jedného 

stanoviska zamerať dostatočný počet bodov meračskej siete. Ďalej musia byť body 

dobre viditeľné a rozvrhnuté v priestore, aby pri zbere dát po zvolení stanoviska sme 

mohli zamerať všetky potrebné body pre tvorbu 3D modelu [7]. 

 Stabilizácia a signalizácia bodov meračskej siete 3.2.1

Pre dlhodobejšie zachovávanie geodetických bodov vykonávame ich stabilizáciu. 

Je to fyzické určenie bodu v teréne. Môžeme stabilizovať dočasne alebo trvalo. 

 Dočasná stabilizácia – najčastejšie sa vykonáva dreveným kolíkom 

primeranej hrúbky a dĺžky, kde pri presnejších prácach vyznačíme bod 

klinčekom. Táto stabilizácia je vhodná na jedno meračské obdobie. Po 

zimnom období dochádza ku poškodeniu. Ďalej sa používajú meračské 
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klince rôzneho priemeru a dĺžky. Tieto klince sa najčastejšie používajú 

pri stabilizácií bodov, ktoré sa umiestňujú do betónových obrubníkov, 

vozovky, dlažobných kociek. 

 Trvalá stabilizácia – vykonáva sa pre základné polohové bodové pole, 

ktoré spolu so zhusťovacími bodmi tvoria geodetické polohové základy. 

Body sa stabilizujú troma nad sebou uloženými značkami. Pri budovaní 

podrobného poľa sa tiež používajú kamene s krížikom na hornej ploche. 

[8] 

 

Po rekognoskácií sme zvolili vybudovať 6 bodov meračskej siete. Body sa 

nachádzajú v okolí budovy v dostatočnej vzdialenosti a to nasledovne: 

 

Číslo 

bodu 

Pozícia voči svetovej 

strane 

Umiestnenie voči 

objektu 
Spôsob stabilizácie 

5001 Južná strana Za kostolom v kopci Drevený kolík 

5002 Východná strana 
Ľavá strana, dlažobná 

kocka 
Meračský klinec 

5003 Severná strana 
Pred kostolom, 

dlažobná kocka 

Meračský klinec       

(obr. č. 6) 

5004 Severná strana Pred kostolom, asfalt 
Meračský klinec       

(obr. č. 6) 

5005 Západná strana Pravá strana, obrubník Meračský klinec 

5006 Juhozápadná strana Pravá strana, obrubník Meračský klinec 

Tab.  1: Informácie o bodoch meračskej siete 

Presné geodetické údaje o bodoch meračskej siete sú v prílohe č. 5. 
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Signalizácia bodov sa vykonáva pre zvýraznenie polohy bodu. Nakoľko boli body 

použité len pre potreby zamerania objektu, tak signalizácia nebola potrebná. 

 Meranie bodov meračskej siete 3.2.2

Na vybudovanie meračskej siete som požila GNSS prístroj Topcon GRS1. 

Faktory ovplyvňujúce kvalitu merania: 

 Stav družíc – zdravá/nezdravá – správna poloha na obežnej dráhe 

 Pomer signál/šum – pomer užitočných informácií a jeho šumu 

 Viaccestné šírenie – spracovávanie nie len prijatých signálov ale aj 

odrazených (multipath) [9] 

 

Obr.  7: Multipath efekt [9] 

Obr.  6: Stabilizácia bodov – zľava 5001 a 5003 
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 Presnosť hodín na družici, chyba hodín prijímača 

 Vplyv atmosféry  

 

Na získanie súradníc bola použitá RTK metóda. Súradnice sme získali v reálnom 

čase. Stanica rovno prijíma okrem dát zo satelitov, tiež korekcie nutné k riešeniu 

ambiguit. Korekcie sú opravy chýb hodín a chýb z atmosféry, ktoré sú prijímané 

z permanentných staníc. Dáta môžu byť prenášané pomocou rádia alebo dátových 

služieb mobilných operátorov [10].   

Body meračskej siete boli určené dvomi meraniami a ich výsledné hodnoty sú 

získané priemerom. 

Celkovo bolo systémom GNSS zameraných a následne vyexportovaných 6 bodov 

meračskej siete. Súradnice sú v súradnicovom systéme JTSK a výškovom Bpv. 

 

Číslo bodu Y [m] X [m] Z [m] 

5001 599 035,183      1 160 520,510 256,153 

5002 599 017,359 1 160 489,267 253,281 

5003 599 043,518 1 160 481,738 252,249 

5004 599 040,455 1 160 465,063 249,309 

5005 599 066,947 1 160 490,195 250,162 

5006 599 070,565 1 160 513,824 252,131 

Tab.  2: Súradnice bodov meračskej siete 

Presnosť merania v polohe a vo výške je závislá na vyžšie vymenovaných 

faktoroch. Uvedené presnosti sú udávané výrobcom ako stredná kvadratická chyba. Pre 

RTK je presnosť v polohe 10 mm + 1,0 ppm a vo výške 15 mm + 1,0 ppm. [11] 
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Obr.  8: Znázornenie meračskej siete – severovýchodný pohľad 

 

 

Obr.  9: Znázornenie meračskej siete – severozápadný pohľad 

  



3D model vybraného objektu – Diplomová práca 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Simona Barancová 
 

18 
 

4 MERANIE OBJEKTU 

Po vykonaní rekognoskácie a vytvorení meračskej siete som pristúpila 

k samotnému zameraniu chrámu. Objekt bol zameraný zo 5 stanovísk.  Podrobnejší 

postup je popísaný v nasledovných kapitolách.  

 Metódy merania pre tvorbu 3D objektu a terénu 4.1

Priestorové dáta o objektoch získavame rôznymi geodetickými metódami. Treba 

správne zvážiť voľbu vhodnej technológie, pomocou ktorej získame trojrozmerné dáta 

[12].  Pri rozhodovaní figurujú rôzne aspekty, ako napríklad finančná stránka, 

efektívnosť použitej metódy, dosiahnutá presnosť.  

Geodetické metódy môžeme rozdeliť podľa spôsobu zberu dát: 

 Priame metódy – nivelácia, tachymetria, GNSS, fotogrametria, laserové 

skenovacie systémy, radarové snímanie 

 Nepriame metódy – digitalizácia 

 Priame metódy zberu dát 4.1.1

Jedná sa o priamo merané dáta, ktoré získame meraním v teréne. Môžeme ich 

rozdeliť na: 

 Kontaktné metódy - poskytujú veľmi presné určenie polohy a výšky 

 Bezkontaktné – poskytujú dáta s presnosťou rádovo na centimetre 

 

Nivelácia 

Nivelácia patrí do kontaktných metód zberu dát. Metóda geometrickej nivelácie 

zo stredu dovoľuje určiť výšky bodov s vysokou presnosťou. 

Základom metódy je odčítanie výškového rozdielu medzi dvomi bodmi, kde 

musíme poznať výšku jedného bodu. Na body postavíme meračskú latu a s nivelačným 

prístrojom sa umiestnime do stredu zámer. Nadmorská výška druhého bodu sa určí zo 

vzťahu:  

HB= HA + zA- pB       (4.1) 

Meranie býva zdĺhavé, lebo dĺžka zámery by nemala presiahnuť 120 m a pri 

členitom teréne je nutné prístroj niekoľkokrát prestavovať [13].   
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Obr.  10: Geometrická nivelácia zo stredu [14]   

Tachymetria 

Tachymertia patrí do kontaktných metód zberu dát. Pomocou  tejto metódy je 

určovaná súčasne poloha a výška bodu v miestom súradnicovom systéme alebo 

v systéme, ktorý si vopred určíme. Je to kombinácia polárnej metódy 

a trigonometrického určovania výšok. 

Princípom  je meranie uhlov, horizontálneho a vertikálneho, a meranie dĺžok, 

vodorovnej a šikmej, pomocou totálnej stanice. Totálna stanica je elektronický 

tachymeter, ktorý vzdialenosti meria pomocou laserového dĺžkomeru a uhly sú odčítané 

pomocou elektronického systému na kódových kruhoch. Moderné totálne stanice 

dokážu zmerať dĺžku aj bezhranolovo, tzn. že dokážeme zmerať aj neprístupné body. 

Presnosť vyplýva z použitia totálnej stanice, pričom klesá so zväčšujúcou sa 

vzdialenosťou. Metóda je vhodná pri potrebe presného modelu terénu, pri technických 

dielach alebo pre projekčné účely. Používa sa aj na doplnenie chýbajúcich údajov, kde 

nie je možné sa použiť inú metódu. 

 

ω – vodorovný uhol 

β – výškový uhol 

d´ - šikmá dĺžka 

d0 – vodorovná dĺžka 

h - prevýšenie 

                                          Obr.  11: Tachymetrické určovanie priestorových súradníc 
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Fotogrametria 

Patrí do bezkontaktných metód zberu dát. Využíva dve vhodné fotografie, 

pomocou ktorých je schopná spätne zakonštruovať tvar a rozmer objektu [15] . 

Fotogrametriu môžeme podľa spôsobu snímania rozdeliť na: 

 Leteckú 

 Pozemnú 

Letecká fotogrametria – využíva sa na mapovanie v rôznych mierkach. Používajú 

sa meračské komory umiestnené na palube lietadla. Na spracovanie potrebujeme dve 

snímky, ktoré boli vyhotovené z rozličných miest, ale zobrazujú to isté územie 

s prekrytom. Snímkovanie prebieha v rovnobežných radách a musí byť dodržaný 

minimálne 60 % prekryt.  

 

Obr.  12:Letecká fotogrametria [16]   

Pozemná fotogrametria – často používané pre zameraní celých objektov alebo len 

častí. Výsledkom sú priestorové súradnice bodov, vektorový výkres a fotoplán.  

Medzi výhody tejto metódy patria – meranie bez náčrtu, krátky pobyt v teréne, 

jednoznačná identifikácia, bezdotykové meranie. Medzi nevýhody patrí slabá 

identifikácia bodov na snímkach, zákryty spôsobené vegetáciou. 

Ak chceme mať súradnice vo svetových  súradnicových systémoch musíme 

fotogrametriu kombinovať s geodetickými meraniami [17].    
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Obr.  13: Ukážka tvorby 3D fasády v prostredí PhotoModeler [17]    

Laserové skenovacie systémy 

Patrí do bezkontaktných metód zberu dát. Laserové skenovanie, alebo LIDAR má 

základný princíp v meraní dĺžky pomocou laserového lúča.  Laserové skenovanie sa líši 

fyzikálnymi princípmi, technickými parametrami, účelom a nasadením. Pri pozemnom 

meraní sa poloha a orientácia skenera určuje geodeticky. Letecké skenovanie používa 

metódu GNSS kombinovane s IMU (Inertial Measurement Unit) – GNSS-IMU.  

Najčastejšie sa využívajú terestrické laserové skenovacie systémy. Poskytujú 

najefektívnejší spôsob zberu dát s cieľom vytvorenia 3D modelu terénu alebo objektu. 

Spôsob merania vychádza z princípov univerzálnych meračských staníc. Priestorovú 

polohu súradníc určujeme polárnou metódou [17].    
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Obr.  14: Princíp zberu dát – letecké laserové skenovanie [18]    

 

Základná vlastnosť tejto metódy je vysoká rýchlosť zberu údajov (tisícky bodov 

za sekundu) pri zachovaní presnosti porovnateľnej s integrovanými meracími stanicami. 

Výsledkom merania je mračno bodov, ktoré s vysokou podrobnosťou zachytáva meraný 

objekt.  

Metódu laserového skenovania je možné vykonávať aj za nepriaznivých 

podmienok (zlé svetelné podmienky, zlé poveternostné vplyvy, hmla).  

Laserové skenovanie má oproti fotogrametrii výhody  - nepotrebuje stereo-dvojice 

snímok, vylučujú sa chyby z centrálnej projekcie, priama tvorba digitálneho modelu 

reliéfu. Proces spracovania výsledkov je náročný a vyžaduje predovšetkým dobré 

znalosti spracovateľského softvéru. V tomto softvéri sa vykonáva primárne spracovanie 

nameraných dát a ich export do výstupného súboru bodov. Tento proces trvá aj 

niekoľko hodín. Potom nasleduje proces modelovania v profesionálnych CAD 

softvéroch, ktoré sú schopné spracovať mračno bodov v počte niekoľkých miliónov 

bodov a vymodelovať z neho merané objekty [12].   
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Obr.  15: Pozemné laserové skenovanie - Chrám sv. Anny, Vilnius [19]   

Radarové snímanie 

Ako predchádzajúce aj táto metóda patrí medzi priame metódy zberu dát, bližšie 

špecifikovaná ako bezkontaktná metóda. Radarové snímanie zemského povrchu je 

vykonávané už niekoľko rokov. Väčšinou sú dáta používané ako obrazové, ale keďže sú 

ovplyvnené výškovým profilom terénu dajú sa z nich odvodiť aj výškové pomery. 

Radarové metódy rozdeľujeme na dve základné:   

 Radargrammetria – používa princíp určenia paralaxy 

 Interferometria (InSAR) – založené na určovaní fázového posunu medzi 

dvomi meraniami 

Veľká výhoda je, že dáta môžeme zbierať nezávisle od dennej doby a počasia. 

Princíp merania spočíva v tom, že družice permanentne vysielajú pulzy radarových vĺn 

a následne zaznamenávajú ich odraz od Zeme [20].   

 

Obr.  16: Názorná ukážka princípu radarového snímania [21]   
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 Nepriame metódy zberu dát 4.1.2

Spracovávajú sa už existujúce modely terénu. Modely vytvárame vektorizáciou 

alebo digitalizáciou výškopisu analógových máp. Presnosť metódy závisí od mierky 

mapy a grafickej presnosti zdrojovej mapy [13].  

Tvorba 3D modelov môže byť manuálna, alebo s rôznymi stupňami 

automatizácie.  

 

Obr. 17: Vektorizácia vrstevníc [22]     

 Voľba použitého prístroja  4.2

Na meranie bola použitá totálna stanica od firmy Topcon GPT-3003N (výrobné 

číslo 4D0505) spolu s dreveným statívom od firmy Leica. Použitá totálna stanica má 

postačujúcu presnosť a má funkciu bez hranolového merania dĺžok BH [23], čo bolo 

potrebné pri zameriavaní neprístupných miest. Okrem totálnej stanice a statívu som 

použila aj iné príslušenstvo - hranol, držiak a tyč a zvinovací meter dĺžky 5 metrov.  

 

Obr. 18: Topcon GPT-3003N, statív Leica 
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Topcon GPT- 3003N- Technické parametre totálnej stanice 

Uhlová presnosť V dvoch polohách 3 ´´ (1,0 mgon) 

Dĺžková presnosť Hranolový mód ± 10 mm 

 Bez hranolový mód (1,5 m – 25 m) ± 5 mm  

 Bez hranolový mód (nad 25 m) ± 3 mm + 2ppm 

Tab. 3: Technické parametre totálnej stanice 

Použité pomôcky boli zapožičané z Ústavu geodézie, VUT v Brne. 

 Zber dát 4.3

Každá geodetická práca je špecifická, a preto treba osobitne zvážiť aký najlepší 

postup by bol vhodný pre danú úlohu. V predchádzajúcich kapitolách sú spomenuté 

metódy merania, z ktorých som zvolila tachymetriu. 

Táto metóda ako som už spomenula, patrí medzi klasické geodetické metódy a aj 

s nástupom nových metód, má stále svoje využitie v priestorovom zbere dát. Chrám sv. 

Václava patrí do modernej architektúry, čiže nie je potrebné zameriavať rôzne členité 

výčnelky, zdobené vežičky, chrliče, trojlístky. Na tento konkrétny objekt je zvolená 

metóda vyhovujúca aj vzhľadom na postprocessing.  

Do úvahy by spadali ešte fotogrametria a laserové skenovanie, ktoré majú pre 

mňa viacej nevýhod. V okolí objektu sa nachádza porast (živý plot, stromy, kríky), 

ktorý by pri fotogrametrickej metóde zavadzal. Pozemné laserové skenovanie si 

vyžaduje technické predpoklady hardvéru, ktoré nemám k dispozícií. 

Meranie podrobných bodov prebiehalo zo stanovísk 5001, 5002, 5003, 5004, 

5006. Na bode 5005 nebolo potrebné stanovisko. Tento bod bol použitý len pre 

orientáciu ostatných stanovísk.  

Po horizontácii a centrácii prístroja bolo potrebné nastaviť atmosférické korekcie 

a konštantu hranola. Následne bola vytvorená nová zákazka menom ,,VACLAV“, do 

ktorej sa ukladali namerané údaje. Medzi namerané hodnoty patrila informácia 

o stanovisku a to číslo stanoviska, výška prístroja, namerané údaje šikmej dĺžky, 

horizontálny a vertikálny uhol a výška cieľa (hranola) na orientovanom bode. Podrobné 

body na objekte boli zamerané bez hranolovým meraním. Čísla bodov boli zapisované 
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do vopred pripraveného náčrtu a priebežne kontrolované. Náčrt bol vytvorený vopred 

pred meraním z fotografií, ktoré som vyhotovila počas rekognoskácie (príloha č. 3).  

 

Obr. 19: Zber priestorových dát 

Predmetom podrobného merania boli okenné otvory, dvere, oplechovanie strechy, 

rohy stien, ktoré pozostávali z troch bodov, vonkajšie parapety, schody, cibuľová veža, 

kríže na vežičkách... . Celkovo bolo zmeraných 621 podrobných bodov. 

 

Obr.  20: Merané podrobné body na objekt, úprava fotky pre zvýraznenie bodov 

Vnútro chrámu bolo zamerané metódou konštrukčných omerných mier [24].    
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5 VÝPOČTOVÉ PRÁCE 

Po zameraní objektu bolo treba pristúpiť ku ďalšiemu kroku v tvorbe 3D modelu  

a to výpočtové práce z nameraných hodnôt. Výpočet súradníc podrobných bodov bol 

uskutočnený v výpočtovom programe GROMA v.8. 

 Program GROMA 5.1

Program GROMA je určený pre geodetické výpočty. Je možné v ňom 

riešiť všetky základné geodetické úlohy. Vie spracovávať dáta vo formátoch všetkých 

bežných záznamníkov, dávkovo aj po jednotlivých výpočtoch. Umožňuje prácu s 

viacerými súbormi naraz. Program pracuje v prostredí 32 a 64 bit Microsoft Windows.  

Pomocou programu môžeme pracovať v rozsiahlych zoznamoch súradníc 

o kapacite stovky tisíc bodov v závislosti na kapacite operačnej pamäti. Tieto body 

môžeme ďalej upravovať. Okrem zoznamov súradníc môžeme rovno importovať 

meranie. Tým pádom netreba záznamy z meraní zadávať ručne pomocou klávesnice, 

čím sa eliminujú náhodné chyby. Všetky namerané hodnoty sa zobrazia v dátovom 

okne, z ktorého môžeme jednotlivé záznamy presúvať do iných dialógových okien. 

V dátových oknách môžeme meranie ľubovoľne editovať.  

Výpočtové úlohy prebiehajú v dialógových oknách, v ktorých sú prehľadne 

usporiadané všetky vstupné i výstupné údaje. Do výpočtových okien môžeme presúvať 

myšou hodnoty z meraní, čísla bodov so súradnicami z otvoreného okna zoznamu 

súradníc.  

Časť výpočtových úloh : 

 Polárna metóda, 

 Polárna metóda dávkou, 

 Ortogonálna metóda, 

 Ortogonálne vytyčovacie prvky, 

 Voľné stanovisko ( aj pretínanie späť), 

 Pretínanie zo smerov, 

 Hromadné pretínanie zo smerov, 

 Pretínanie z dĺžok,  

 Všetky typy polygonových ťahov, 

 Transformácia súradníc, 
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 Smerník a dĺžka, 

 Výpočet výmer, kubatúr, 

 Napojenie zmeny do KM-D v doterajšom bode. 

Pri všetkých výpočtoch vznikajú automaticky textové protokoly o výpočtoch, 

ktoré sa dajú v programe upravovať, tlačiť alebo exportovať do iného textového 

programu. Ak si chceme prezrieť zoznam súradníc, stačí nám otvoriť okno s grafikou, 

v ktorom si môžeme voliť typ značky na bodoch, font písma. Toto všetko je možné 

ukladať do 64 rôznych vrstiev, ktoré sa dajú ľubovoľne vypínať/zapínať. 

Program dokáže exportovať a importovať vo veľkom množstve formátov. Ukladá 

súradnice v textovom formáte, vo formáte GEUS, dBASE a Kokeš. Program GROMA 

umožňuje priamu komunikáciu so systémom MicroStation a PowerDraft [25].     

 Výpočet súradníc 5.2

Po zameraní objektu  boli stiahnuté dáta z vnútornej pamäte totálnej stanice 

pomocou dátového kábla a programu Geomanw. Tento program vytvoril v počítači 

súbory s príponami VACLAV.SDT a VACLAV.ZAP (VACLAV – zadaný názov novej 

zákazky). Tento formát  poskytuje údaje o meraní (číslo stanoviska, jeho výška, čísla 

bodov orientácií a podrobných bodov, ich vzdialenosti, výška cieľa, vodorovný a 

zenitový uhol).  

Pre výpočet súradníc podrobných bodov je potrebné otvoriť zápisník z merania. 

V programe sa vytvorí digitálny zápisník s príponou VACLAV.MES, ktorý obsahuje tie 

isté údaje ako súbor s príponou VACLAV.ZAP, len s tým rozdielom, že číslo bodu 

stanoviska a výšku signálu zvýrazní červenou farbou.  

V karte Výpočty som zvolila možnosť Polární metóda dávkou... . Po otvorení 

dialógového okna je nutné zadať vstupný súbor, ktorý je v tomto prípade VACLAV.MES 

a výstupný súbor, kde sa budú ukladať vypočítané súradnice podrobných bodov. Keď 

program dopočíta súradnice, je možné si otvoriť protokol o vypočítaných bodoch. 



3D model vybraného objektu – Diplomová práca 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Simona Barancová 
 

29 
 

Obr.  21: Prostredie programu GROMA v 8.0 

 Presnosť merania 5.3

Presnosť merania sa kontroluje nezávislým zameraním bodov z iného stanoviska. 

Na testovanie presnosti merania som použila identické body zo stanovísk, z ktorých 

som zamerala podrobné body.  

Presnosť je vyhovujúca vtedy, keď body spĺňajú nasledovné podmienky: 

I. polohové odchýlky Δp= √ΔX� + ΔY� spĺňajú kritéria: (5.1) 

| Δp| ≤ 1,7 uxy , (5.2) 

kde uxy  je základná strená súradnicová chyba. Hodnota vyplýva z použitej triedy 

presnosti. Pre tretiu triedu presnosti uxy= 0,14 m. 

ΔX a ΔY sú súradnicové rozdiely a vypočítame ich podľa vzorcov (5.3) a (5.4) 

ΔX=X1 – X2 , (5.3) 

ΔY=Y1 – Y2 , (5.4) 

a X1, Y1 a X2, Y2 sú súradnice identických bodov z dvoch rôznych stanovísk. 

II. výberová stredná súradnicová chyba sxy = �0,5(��� + ���)   (5.5) 

vyhovuje kritérium:   

sxy ≤ ω2N uxy , (5.6) 
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kde sx a sy sú stredné chyby súradníc určené z N bodov v súbore. Na výpočet 

použijeme vzorce (5.7;5.8). Koeficient ω2N nadobúda hodnotu pri voľbe hladiny 

významnosti α= 5% a pri počte identických bodov N=24  ω2N =1,15.  

sx = �
�

��
∑ ΔX�

��
��� 	  ;  sy = �

�

��
∑ ΔY�

��
���   (5.7;5.8) 

Hodnota koeficientu k=2 z toho dôvodu, že merané body boli určené rovnakou 

presnosťou pre obe merania.  

Testovaných bolo 24 identických bodov, ktorých podmienku I. a II. splnili všetky 

testované identické body. 

Výpočet kritérií je uvedený v prílohe č. 7. 
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6 TVORBA 3D MODELU 

3D modely vyhotovujeme z rôznych dôvodov. V súčasnej dobe je populárne 

vytvárať 3D modely celých miest, ktoré sa potom ďalej používajú pre vyhodnocovanie 

rôznych analýz. Sú prospešné aj na začiatku plánovania infraštruktúr, pri územnom 

plánovaní.   

Chrám sv. Václava je historický objekt, ktorý ako ostatné kultúrne pamiatky sú 

vystavované nebezpečenstvu zániku zo strany prírodných živlov, alebo ľudského 

faktora. Preto je dôležité tieto objekty zdokumentovať. Pred tvorbou 3D modelu vo 

vybranom programe je potrebné priblížiť vývoj počítačovej grafiky. 

 Počítačová grafika 6.1

Označuje sa skratkou CG (Computer Graphics) a je to termín, ktorý ako prvý 

použil William Fetter. Počítačovú grafiku môžeme chápať ako všetky grafické 

znázornenia vytvorené v počítači. Z technického hľadiska je to odbor informatiky, ktorý 

využíva počítače na vytváranie obrazov. Okrem informatiky zahŕňa aj matematiku, 

dizajn a umenie. Počítačová grafika sa používa v rôznych odvetviach, napríklad v 

architektúre, reklame, medicíne... . 

Rozdelenie na dva základné druhy grafiky [27] : 

 2D grafika, 

 3D grafika. 

 

Obr.  22: Základné druhy grafiky [26]  
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 2D grafika 6.1.1

Je daná šírkou a výškou a spolu vytvárajú rovinu, plochu. Typickým využitím, je 

zobrazenie informácií na obrazovke, monitore, tablete. 

Dvojdimenzionálnu grafiku rozdeľujeme na: 

 Vektorovú – grafika tvorená matematickým zápisom. Základný 

zobrazovací prvok je vektor. Každý objekt si zo sebou nesie atribút 

o obryse, výplni, veľkosti a umiestnení.  Kvalita obrazu je daná počtom 

adresovateľných bodov a maximálnou dĺžkou čiar, 

 Rastrovú – je tvorená jednotlivými pixelmi. Pomenováva sa aj ako 

bitmapová grafika. Je to dvojrozmerná sústava bodov, kde každý bod má 

súradnicu X a Y. Tým určujeme polohu pixlu (stĺpec, riadok). Ďalej 

priraďujeme farbu, priehľadnosť. Rozlíšenie obrázka sa udáva podľa toho 

koľko pixlov vojde na jeden palec v jednotkách dpi [27]. 

 

Obr.  23: Rastrový obrázok- ľavá strana, vektorový obrázok- pravá strana  

CAx disciplíny 

Sú to disciplíny spojené s vektorovou grafikou. Je to súbor procesov priemyslovej 

výroby, ktorý má základ v počítačovej grafike a výrazne sa podieľajú na celom 

výrobno-inovačnom reťazci výrobku [28].  

 

Obr.  24: Výrobno – inovačný reťazec výrobku [28] 
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Tieto disciplíny pracujú v oblasti 2D a 3D grafiky pri tvorbe nových výrobkov 

v strojárenskom, elektrotechnickom, energetickom atd. Používajú sa na vytváranie 

projektov v stavebníctve, architektúre, projekčnej činnosti a v mnohých ďalších 

odvetviach, kde je treba prehľadne a hlavne presne navrhnúť celý objekt, alebo len jeho 

časť.  

Do disciplín CAx patria tieto technológie: 

 CAD – Computer Aided Desing – v tejto disciplíne sa realizujú 

návrhy a zadania výrobku. Výstupom je úplný projekt v grafickej 

a inej forme. 

 CAE – Computer Aided Engineering – počítačom podporované 

overenie návrhu. Výstupný projekt vo formáte CAD je nutné najskôr 

overiť vedeckými metódami. Striedajú sa tam optimalizačné 

postupy. 

 CAM – Computer Aided Manufacturing – je to proces 

automatizovanej výroby, ktorá je riadená počítačom. Vstupy sú 

v systéme CAD, ktoré sa ďalej spracovávajú na prípravu dát 

a programov pre programovanie výrobných strojov.  

 CIM – Computer Integrated Manufacturing – včlenené všetky 

procesy v jednom systéme. V tomto procese ide o využitie databázy, 

ktorá slúži aj v poslednej fáze výroby projektu. Do tohto 

začleňujeme účtovníctvo, fakturáciu, plánovanie, distribúciu... 

S týmto procesom súvisí činnosť EDM – Engineering Document 

Management – správa dokumentácie a PDM – Product Data 

Management – správa informácií o produkte [28]. 

 

Formáty 

Obrazom rastrových formátov je matica grafických elementov, bodov a pixlov, 

ktoré majú atribút farbu. Najpoužívanejšie rastrové formáty sú popísane v tabuľke č. 4. 

Názov formátu Skratka Popis 

Bitmap file BMP Základný formát prostredia Windows 
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Graphics Interchange Format GIF V jednom súbore sa nachádza viac 

obrázkov, tým tvoria animáciu 

Joint Photographic Experts 

Group 

JPEG Najpoužívanejší formát, hlavne pre 

fotografie, zachováva relatívnu kvalitu 

obrazu pri malej veľkosti súboru 

Portable Network Graphic PNG Má všetky vlastnosti GIF, ale je novší  

Tagged Image File Format TIFF Pôvodne vytvorený pre účely skenovania, 

umožňuje uložiť dáta bez kompresie, tým 

sú súbory kvalitné ale zato majú veľkú 

veľkosť  

Tab.  4: Rastrové formáty 

 

Medzi najpoužívanejšie formáty do vektorovej grafiky patria: 

Názov formátu Skratka Popis 

Adobe Illustrator Artwork AI Vytvorený pre vektorový grafický editor 

Adobe Illustrator 

Corel Draw  CRD Vytvorený pre grafický editor Corel Draw 

Slide SLD Jednoduchý formát, v ktorom je možné 

použiť len dva grafické prvky 

Drawing Exchange Format DXF Vytvorený firmou Autodesk umožňujúci 

výmenu dát medzi programom AutoCAD 

a inými aplikáciami typu CAD, dáta sú 

uložené v textovej alebo binárnej podobe  

od anglického slova DraWing DWG Vytvorený ako natívny formát pre program 

AutoCAD a iné, umožňuje ukladať 2D a 3D 

súbory 

Tab.  5: Vektorové formáty 
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Porovnanie vektorovej a rastrovej grafiky 

 Vektorová – Výhody: 

- ľubovoľné zmenšovanie alebo zväčšovanie obrázkov bez straty kvality, 

- možné pracovať s každým objektom oddelene, 

- pamäťová náročnosť súborov je obvykle menšia ako pri rastrovej grafike. 

 Vektorová – Nevýhody: 

- zložitejšie vytváranie objektu, 

- ak prekročí zložitosť objektu určitú hranicu, začne byť náročnejšia na 

pamäť. 

 

 Rastrová – Výhody: 

- určené na ukladanie predlôh z reálneho sveta, 

- hodnoty môžu byť modifikované individuálne alebo po väčších 

množstvách. 

 Rastrová – Nevýhody: 

- pri transformácií dochádza ku zmenám v kvalite [27]. 

 

Obr.  25: Porovnanie (zľava) rastrová – vektorová grafika   

 3D grafika 6.1.2

Je charakteristická troma dimenziami – šírka, výška a hĺbka. Výsledkom je 

trojrozmerný útvar – model, ktorý s viacerými tvorí scénu.  

Model predstavuje abstrakciu reálneho objektu a obsahuje len tie vlastnosti 

skúmaného objektu, ktoré považujeme z určitého dôvodu za podstatné. 

Model môžeme definovať aj ako sústavu bodov, ktoré sú presne dané v priestore, 

pospájané úsečkami. Tento typ modelu je tzv. drátový. Bližšie v kapitole 6.4.2. 
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Modelovanie je proces vytvárania modelu. Najpoužívanejšie je polygonálne 

modelovanie, kde sa model definuje bodmi (vertex), ktoré sa spájajú hranami (edge). 

Tri a viac hrán vytvárajú plochu (polygón).  

 Programy na tvorbu 3D 6.2

V tejto kapitole by som chcela priblížiť programy, v ktorých sa dajú vytvárať 3D 

modely. Programy sú rozdelené do dvoch skupín podľa dostupnosti. 

Komerčné využitie 

Autodesk 3ds Design - je to verzia programu Autodesk 3ds Max, ktorá je svetovo 

najrozšírenejší animačný a vizualizačný 3D program. Autodesk 3ds Design je zameraný 

na architektonické a designerské vizualizácie a animácie [29].   

MicroSation – produkt spoločnosti Bentley, je to grafický program, ktorý sa 

hlavne využíva pre architektúru, dopravu, stavebné inžinierstvo, kartografiu, inžinierske 

a telekomunikačné siete. Prináša automatizáciu inžinierskych sietí. Program je prínosom 

pre architektúru, geodetické zameranie a zobrazenie terénu [30]. 

Autodesk Revit – program, ktorý podporuje BIM projekty – od architektonických 

návrhov, štúdií, cez projektovanie nosných konštrukcií a TZB až po detailné výkresy 

a výkazy. Autodeskom je stále dopĺňaný o rôzne nástroje napr. na špecifické statické či 

dynamické výpočty [31]. 

Allplan – tiež podporuje spôsob práce v BIM, program je vytvorený na to, aby sa  

v ňom dalo koordinovane pracovať s ostanými členmi projektového tímu. Na stavebné 

prvky je riešený program Allplan Architecture. Podľa potreby užívateľa je možné 

pracovať v 3D, 2D alebo kombinovane. Umožňuje evidovať informácie o stavbe počas 

celého cyklu a projektovať od prvého návrhu, cez výberové riadenie až po užívanie 

objektu [32]. 

BIM znamená integrované a kooperatívne projektovanie, výstavbu a správu 

budovy. Tento systém umožňuje všetkým stavebným inžinierom súčasne pracovať na 

jednom projekte, kde sa o vykonaných zmenách dozvedajú v reálnom čase. Na systém 

BIM prechádzajú všetky nadnárodné firmy. 

Výhoda týchto komerčných programov je, že sú používané na celom svete, keďže 

ide prevažne o medzinárodné firmy. Pri vysokom počte užívateľov programov vzniká aj 
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rovnaký počet tutoriálov na internete, či už od samotných tvorcov alebo od bežných 

používateľov.  

Rovnako tak vznikajú aj rôzne fóra, kde sú dostupné užitočné informácie overené 

skúsenosťami. Medzi ďalšie výhody patrí dostupnosť rôznych knižníc, ktoré si vie 

užívateľ sám  naimportovať podľa potrieb. Ďalšia výhoda je, že ponúkajú študentom 

bezplatnú licenciu.  

Medzi nevýhody patrí cena programov a neraz komplikované ovládanie.  

Nekomerčné využitie 

Blender – program, ktorý poskytuje modelovanie, textúru, osvetlenie, animácie 

a post spracovanie videí.  

Google SketchUp - systém z dielne Google je výkonný nástroj, ktorý si obľúbilo 

veľa architektov, návrhárov interiéru, exteriéru a dizajnérov. Program je navrhnutý tak, 

aby nie len skicoval, ale aj podrobne spracovať požadovaný detail. Program spája 

skicovanie ceruzkou s rýchlosťou a flexibilitou dnešných moderných technológií. 

Dohromady tak získame nástroj pre vytváranie, prezeranie a modifikáciu 3D myšlienok 

[33]. 

 

Obr.  26: Google SketchUp [33] 

 Spoločnosť Autodesk 6.3

Autodesk je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá 3D grafikou. Firma sídli 

v kalifornskom meste San Rafael [37].  
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 História spoločnosti Autodesk 6.3.1

John Walker spolu s pätnástimi ľuďmi založil  spoločnosť Autodesk. Ich hlavná 

myšlienka bola – vytvoriť CAD program použiteľný na počítači. Prvá verzia AutoCADu 

bola založená na CAD programe Mike Riddla z roku 1981 nazvaného MicroCAD.  

V novembri 1982 bol predstavený na výstave COMDEX program AutoCAD-

80 (resp. AutoCAD 1). Súčasne boli definované formáty DWG a DXF.  

Ďalšia verzia programu bola AutoCAD verzia 2.1 s prvými 3D možnosťami a 

taktiež prvá verzia programu AutoSketch. Bola vydaná v tom isto roku ako prvá verzia 

systému Microstation – 1985.  

Postupom rokov nasledovali verzie: AutoCAD verzia 2.5, AutoCAD R9 (len pre 

DOS). 

1988 - AutoSolid a AutoCAD R10 (DOS & MAC), ktorý už disponoval plnými 3D 

možnosťami, 

1989 - Autodesk kúpil spoločnosť Generic Software a jej program Generic CADD, 

1990 - Autodesk vydal 3D Studio, prvú verziu a AutoCAD R11 (DOS & MAC & 

Unix), ktorému pribudli rôzne funkcie – najmä však výkresový priestor a 3D modul 

AME – pôvodný nadstavbový modul, 

1992 - Autodesk vydáva AutoCAd R12 (DOS & MAC) - veľmi populárna verzia s 

3D modulom AME a AVE pre vizualizácie zároveň vychádza 3D Studio 2, 

1993 - Autodesk vydal prvý AutoCAD LT 1.0 pre Windows 3.1 a aj 3D Studio 3. 

Zároveň vychádza AutoCAD R13 pre DOS aj Windows. Disponoval už ACIS 3D 

modelárom a ako prvá verzia AutoCADu umožňoval export do DWF formátu, 

 

Obr.  27: AutoCAD LT - 1994 [34] 
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1994 - Autodesk kúpil Micro Engineering Solution a ich produkt Solution 

3000 premenoval na AutoSurf v.1. Zároveň vydal 3D Studio 4 a AutoCAD R13 pre DOS 

aj Windows 3.1. Disponoval už ACIS 3D modelárom a ako prvá verzia AutoCADu 

umožňovala export do DWF formátu, 

1996 - Autodesk kupuje Softdesk, ktorý okrem toho že vytváral nadstavby pre 

AutoCAD, pracoval aj tajne na klone AutoCADu – IntelliCADe (ešte stále 

nazvanom Phoenix), 

1998 - Vychádza AutoCAD Architectural Desktop pre Win – prvá AEC aplikácia 

Autodesku 

1999 – vychádza AutoCAD 2000 (R15.0) 

2000 - vychádza klon AutoCADu – IntelliCAD 

2002 - Autodesk kúpil spoločnosť Revit Inc.. Následne vydal program Autodesk 

Revit – prvú verziu, 

2003 – 2017 -  AutoCAD 2004 (R16.0) - AutoCAD 2018 (R22.0)  [35]. 

Top produkty podľa Autodesku sú 3ds Max, Alias Products, AutoCAD, AutoCAD 

Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD LT, AutoCAD Map 

3D, AutoCAD MEP. Celkovo na stránke spoločnosti je k dispozícií 165 programov [36]. 

 AutoCAD Civil 3D 6.4

Na tvorbu 3D modelu som použila program AutoCAD Civil 3D 2011 od 

spoločnosti Autodesk. Tento program som zvolila vďaka tomu, že som sa s ním 

v minulosti už stretla a tým pádom samostatná tvorba trvala kratšie. Ďalšie výhody 

programu sú, že spoločnosť Autodesk ponúka študentom licenciu na 3 roky.  

 Popis programu AutoCAD Civil 3D 6.4.1

V tejto kapitole chcem priblíž požívateľské prostredie programu. Z funkcií 

vyberiem len tie, s ktorými som pracovala. 

Autodesk vo svojich aplikáciách detailne rieši optimalizáciu pracovného 

prostredia z hľadiska metodiky obsluhy. Všetky používané nástroje sú jednoducho 

a prehľadne usporiadané do skupín a doplnené prehľadnou bublinovou nápoveďou. 

Každá nová verzia AutoCADu si zachováva svoju koncepciu a tým uľahčuje obsluhu 

používateľom.  
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Obr.  28: Pracovné prostredie – AutoCAD Civil 3D 2011 

Bližší popis pracovného prostredia: 

 Panel možností – obsahuje základné príkazy, ktoré sa vzťahujú ku 

výkresu ako ku celku. Napr.: Otvoriť, Uložiť, Tlačiť, Export, 

 Pás kariet – Ústredné miesto pre prístup k príkazom. Je rozčlenená do 

jednotlivých kariet podľa úloh, ktoré potrebujeme. Bližšie v kapitole 6.4.2 

V programe je možné použitie aj klávesových skratiek na rýchle zadávanie 

príkazov, 

 Vlastnosti vybraného objektu – je to paleta, kde môžeme upravovať 

fyzické ale aj grafické vlastnosti objektov. Nájdeme v nej všetky 

informácie o vybraných objektoch a taktiež sa dajú tieto vlastnosti 

hromadne upravovať. Napr. medzi Obecné vlastnosti patrí: farba, hladina, 

typ čiary..., medzi 3D Vizualizácie: materiál..., medzi Zobraziť: stred X, 

stred Y, stred Z, výška..., 

Obr.  29: Pás kariet 
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Obr.  30: Vlastnosti 

 Osi súradnicového systému – AutoCAD používa pravouhlý súradnicový 

systém. Počiatočný systém sa nazýva globálny. JTSK používa ľavotočivý 

systém, preto správne vykreslenie objektu v AutoCADe dosiahneme tak, že 

ako autocadovskú súradnicu x použijeme Y z JTSK s opačným znamienko 

a autocadovskú súradnicu y požijeme X z JTSK tiež s opačným 

znamienkom, 

 Karty modelu a rozvrženia – model slúži pre kreslenie v mierke 1:1 

a rozvrženie pre tvorbu konečnej podoby výkresu. Táto karta slúži 

používateľom na lepší prehľad, ako bude vyzerať v konečnej verzii model 

na papieri. V tejto karte si môžeme nastaviť rozmery papieru, okraje... , 

 Súradnice výkresu – zobrazujú súradnice kurzora podľa nastaveného 

súradnicového systému, 

 Pohľady – táto aplikácia slúži na prepínanie pohľadov. Napr.: Sprava, 

Zdola, Sever... ale aj na rýchle zadávanie nového súradnicového systému, 
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Obr.  31: Pohľady v 3D 

 Pomocné nástroje – Posun pohľadu, Zoom, Orbit – otáča pohľad v 3D 

modelovaní 

 Príkazový riadok – je umiestený nad stavovým riadkom výkresu. Do 

neho je možné priamo písať príkazy 

 Stavový riadok – nastavenia, ktoré sú platné pre aktuálny výkres. Príkazy 

môžu byť zobrazené ako ikony alebo textové popisy 

Ikona Popis Ikona Popis 

 

Odvodzovanie väzieb 

 

Trasovanie uchopenia objektu 

 

Režim krokov 

 

Povoliť/Zakázať dynamický USS 

 

Raster 

 

Povoliť/Zakázať dynamické 

zadávanie  

 

Orto - pravouhlé kreslenie 

 

Zobraziť/Skryť hrúbku čiar 

 

Polárne trasovanie 

 

Zobraziť/Skryť priehľadnosť 

 

Uchopenie objektu 

 

Rýchle vlastnosti 

 

Uchopenie 3D objektu 

 

Prepínanie výberu 

Tab.  6: Popis ikon na stavovom riadku 

 Zmena pracovného prostredia – výber pracovného prostredia. Napr.: 

Civil 3D, 2D kreslenie a poznámka, 3D modelovanie... [38]. 
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 Modelovanie 3D objektov 6.4.2

Modelovanie je základ celej tvorby. Pre lepšiu orientáciu je dobré si 

vymodelované objekty zatrieďovať do hladín podľa určitých vlastností. Každej hladine 

určíme atribúty, ktoré potom prináležia danému objektu. Vlastnosti hladín si určujeme 

podľa jednotlivých špecifikácií. Hladinu je možné ľubovoľne editovať, zapínať, 

vypínať, zamrazovať.  

Tvorba objektov 

Na tvorbu 3D modelu som používala základné funkcie z Pásu kariet v skupine 

Modelovanie. Medzi základné telesá patrí kváder, valec, guľa a ihlan. 

 

Obr.  32: Základné telesá 

Na obrázku č. 32  sú znázornené 3D objekty, ktoré sú predvolené v karte 

Modelovane. Podobne ako u 3D telies je možné vytvárať základné formy siete ako na 

vyššie uvedenom obrázku. Modely siete sa skladajú z vrcholov, hrán a plôch, ktoré 

k definícií 3D tvaru využívajú mnohouholníkové zobrazenia, vrátane trojuholníkov a 

štvoruholníkov. 

Modely siete sa dajú upravovať spôsobmi, ktoré nie sú pre 3D telesá alebo 

povrchy k dispozícií. Napríklad môžeme použiť vyostrenie, rozdelenie a zväčšenie 

úrovne vyhladenia. 

Ďalšie možnosti ako vytvoriť 3D telesom, je požiť funkcie Vyťaženie, 

Šablónovanie, Rotácia a Ťahanie. Obrázok č. 33 znázorňuje túto tvorbu v dvoch 

krokoch.  
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Obr.  33: Funkcie na tvorbu 3D telies 

Editácia objektov 

Každý celok sa skladá z častí, tzv. polygónov, ktoré predstavujú sieť útvarov. 

Rýchlu editáciu je možné vytvárať pomocou uzlových bodov, ktoré sú znázornené na 

obrázku č. 34. Po kliknutí na modré trojuholníky sa upravuje výška a dĺžka objektu, 

podľa toho, či je označený trojuholník v ťažisku podstáv alebo v strede hrán. Pomocou 

modrých štvorčekov sa upravuje šírka a dĺžka zároveň. Pre konkrétnu manipuláciu 

s uzlovými bodmi ponúka AutoCAD filter, v ktorom si môže užívateľ vybrať vrchol 

(vertex), hranu (edge) alebo plochu (face) obrázok č. 35. 

 

2. krok 1. krok 
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Booelovské operácie s objektmi 

Sú to operácie s objektmi, pomocou ktorých vytvoríme jedno zložité teleso z 

viacerých. Podmienkou je, aby sa telesá prekrývali. Jedná sa o príkazy Prienik, Rozdiel 

a Zjednotenie telies [39].   

 

Ikona Použité objekty Výsledok 

Prienik 

 

Rozdiel 

 

 

Zjednotenie 

 

Tab.  7: Booelovské operácie 

 

 

Obr.  34: Editácia objektov 

 

Obr.  35: Filter pre výber objektov 
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Štýly zobrazenia 

AutoCAD prináša rôzne štýly zobrazenia, ktoré slúžia pre lepší vizuálny vnem 

a orientáciu vo výkrese. Funkcie na zobrazenie štýlov (obrázok č. 36) sa nachádzajú na 

Páse kariet. 

 

Obr.  36: Štýly zobrazenia 

 

 3D skryté - zobrazuje objekty pomocou 3D drátového modelu úsečky a 

skryje čiary zobrazujúce zadné plochy, 

 Drátový model -  zobrazuje objekty používajúc úsečky a krivky k 

vyjadreniu hraníc (obrázok č. 39), 

 Koncepčný - vytieňuje objekty a vyhladí hrany medzi plochami polygónu 

(obrázok č. 40), 

 Tieňovaný - používa prechod medzi studenými a teplými farbami. 

Výsledný efekt je menej  realistický, ale zato pohľadovo zvýrazní detaily 

modelu (obrázok č. 41). V možnostiach je aj Tieňovaný s hranami – 

zvýrazní hrany, 

 Realistický - vytieňuje objekty a vyhladí hrany medzi plochami polygónu. 

Zobrazia sa materiály, ktoré sú nadefinované v hladinách pre objekty. 
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 Modelovanie objektu v programe AutoCAD Civil 3D 6.4.3

Na začiatku tvorby modelu musíme najskôr importovať súradnice podrobných 

bodov. Aby boli súradnice správne načítané musia byť vo formáte, ktorý AutoCAD 

prečíta. Inak nám v príkazovom riadu napíše informáciu, že body neboli importované.  

Súradnice podrobných bodov mám vyexportované z výpočtového programu 

GROMA v textovom súbore. Tento textový súbor bez komplikácií načíta program 

MicroStation s nadstavbou aplikácie GROMA. Aktuálny výkres v prostredí 

MicroStation s načítanými bodmi som potom exportovala do formátu DWG. 

 

Obr.  37: Prostredie MicroStation V8 – Import súradníc 

Súradnice podrobných bodov som importovala po častiach, podľa jednotlivých 

stanovísk. Pre každé stanovisko som vytvorila novú hladinu, aby som pri modelovaní 

mohla jednotlivo pracovať podľa meraných stanovísk.  

Tento spôsob importovania súradníc som zvolila preto, lebo textový súbor 

s podrobnými bodmi som ďalej už nemusela upravovať a tým som si import súradníc 

uľahčila.  

Na obrázku č. 38 sú zobrazené podrobné body v prostredí AutoCAD. Body sú 

zatriedené do hladín podľa stanoviska, z ktorého boli merané. V tabuľke č. 8 je 

priradená farba bodov jednotlivému stanovisku. 
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Obr.  38: Importované podrobné body v prostredí AutoCAD 

 

Číslo stanoviska Farebné vyznačenie 

5001 žltá 

5002 modrá 

5003 béžová 

5004 zelená 

5006 fialová 

Tab.  8: Farebné zatriedenie bodov podľa stanovísk  

  

 Nasledoval proces modelovania objektu. Model som vytvárala pomocou funkcií 

uvedených v kapitole 6.4.2 Modelovanie 3D objektov.  

 Pri vytváraní nových telies som často používala zmenu počiatku súradnicového 

systému. Táto funkcia mi vypomáhala pri tvorení nových objektov, ktoré mali byť kolmé 

v náväznosti  na predchádzajúce. Pre urýchlenie prác je nápomocné namiesto 

vyhľadávania jednotlivých príkazov v Páse kariet používať klávesové skratky. Skratky sa 

dajú upravovať priamo v prostredí programu a to v Správa- Upraviť zástupcu.   
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Obr.  39: Drátový štýl zobrazenia 

 

Obr.  40: Koncepčný štýl zobrazenia 
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Obr.  41: Tieňovaný štýl zobrazenia 

 

 Priradenie materiálov objektom 6.4.4

AutoCAD ponúka na Páse kariet v oddiely Rendrovat funkciu Prehliadač 

materiálov. V tomto prehliadači je základná knihovňa, v ktorej je široké spektrum 

materiálov. 

Ak vybraný materiál nevyhovuje požiadavkám daného objektu je ho možné 

upravovať. Pre prehľadné zobrazenie použitých materiálov si možeme použité materiály 

pridať do vlastnej knižnice.  

Nové materiály sa dajú vytvárať pridávaním textúr. Na obrázku č. 42 je zobrazený 

ten istý materiál, ktorý je editovaný pomocou vlastnosti Perletovosť. 

 



3D model vybraného objektu – Diplomová práca 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Simona Barancová 
 

51 
 

 

Obr.  42: Rozdielne vlastnosti meteriálu – zadaná hodnota perletovosť  

 

 

Obr.  43: 3D model po pridaní materiálov pre všetky objekty 
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 Renderovanie 6.4.5

Renderovaním rozumieme syntetické vytváranie reálnych obrazov na základe 

počítačového modelu. Úlohou je vytvoriť obraz, ktorý sa čo najvernejšie približuje 

obrazu reálneho sveta [40]. 

Na správne renderovanie v programe AutoCAD je nutné zadať parametre Svetla, 

Slnka a osvetlenia, Materiály a nakoniec zadať výslednú kvalitu obrazu. Takto 

renderovaný obraz je možné uložiť do najpoužívanejších formátov 2D grafiky. 

 

Obr.  44: Príkaz rendrovať v programe AutoCAD Civil 3D – Informácie o renderovanom objekte 

 

Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazený výsledný 3D model Chrámu sv. 

Václava v Brne. Pohľady sú vytvárané zo štyroch hlavných svetových strán.  
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Obr.  45: Výsledný 3D model – severný pohľad 

 

Obr.  46: Výsledný 3D model – južný pohľad  
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Obr.  47: Výsledný 3D model – východný pohľad 

 

Obr.  48: Výsledný 3D model – západný pohľad 
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7 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberala tvorbou 3D modelu z nameraných dát. Cieľom tejto 

práce bolo vytvoriť priestorový model vo vybranom CAD programe. Celá práca bola 

rozdelená do troch častí. 

V úvode práce bol charakterizovaný vybraný objekt Chrám sv. Václava v Brne. 

Tento objekt bol zvolený  kvôli dobrej dostupnosti od sídla školy a polohe v centre 

Brna. Ďalej zaujal svojou architektúrou. Na prvý pohľad chrám vyzerá veľmi 

jednoducho, ale po zameraní sa zistilo, že to tak v skutočnosti nie je. V prílohe č. 2 sú 

renderované pohľady, na ktorých je vidno jednotlivé detaily.  

Prvá časť diplomovej práce bolo vytvorenie meračskej siete a zameranie objektu. 

Meračská sieť bola vytvorená pomocou GPS aparatúry a následne stabilizovaná. 

Meranie siete prebiehalo na začiatku marca bez komplikácií. Zameriavanie objektu bolo 

vykonávané koncom marca. Nastali tam menšie problémy s zobúdzajúcou sa vegetáciu, 

ktoré boli následne vyriešené. Medzi tým bolo ešte jedno meranie, ktoré nedopadlo 

úspešne a bolo ho nutné opakovať.  

V tejto časti diplomovej práci boli riešené výpočtové práce, ktorých výstupom 

boli súradnice podrobných bodov objektu. Po výpočte bolo vykonané testovanie 

presnosti určenia súradníc. 

Druhá časť práce je zameraná na historický vývoj spoločnosti Autodesk 

a teoretický popis vhodných programov na tvorbu 3D modelov. V súčasnosti je široký 

výber medzi programami v závislosti na použitú metódu spracovávania, preto sú 

spomenuté len tie najpoužívanejšie. Pred informáciami o možných programoch na 

tvorbu 3D je stručne zhrnutá počítačová grafika.   

Posledná časť práce bola venovaná tvorbe modelu v prostredí programu AutoCAD 

Civil 3D 2011. Z importovaných súradníc sa tvorením 3D objektov vyhotovil model, 

ktorý sa približuje skutočnému stavu Chrámu sv. Václava.  

Výsledný 3D model Chrámu sv. Václava môže byť použitý na vizualizáciu pri 

návrhu vonkajších alebo vnútorných povrchov pre rekonštrukciu, alebo modernizáciu. 

Umožňuje lepšiu komunikáciu medzi zadávateľom a architektom. Pri väčších 

rekonštrukciách sa dajú vyhotoviť stavebné výkresy. Ďalšie využitie  modelu môže byť 

reprezentácia chrámu prostredníctvom internetu.   
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  

3D Trojdimenzionálny priestor (Three-dimensional space) 

2D Dvojdimenzionálny priestor (Two-dimensional space) 

GNSS Globálny navigačný satelitný systém (Global Navigation Satellite System) 

S-JTSK Systém Jednotnej Trigonometrickej Siete Katastrálnej (Datum of Uniform 

Trigonometric Cadastral Network) 

Bpv Balt po vyrovnaní (Baltic Vertical Datum) 

LIDAR  Meracia technológia zeložená na meraní vzdialenosti pomocou 

osvetľovania cieťa laserovým svetlom (Light Detection And Ranging)  

IMU Inerciálna meracia jednotka (Inertial Measurement Unit) 

InSAR Satelitná radarová interferometria (Interferometric Synthetic Aperture 

Radar) 

KM-D katastrálna mapa digitalizovaná 

dpi  počet bodov na palec dot per inch 

GPS Globálny lokalizačný systém (Global Positioning System) 

GIS Geografický Informačný Systém (Geographic Information System) 

BIM Informačný model budovy (Building Information Modeling) 

TZB Technické zariadenie budov (Building services systems) 

AME Pokročilé rozšírenie modelovania (Advanced Modelling Extension) 

AVE AutoCAD vizualizácia rozšírenie (AutoCAD Visualization Extension) 

AEC AutoCAD projektovanie a architektonické navrhovanie (Architecture 

Engineering Construction) 

USS Užívateľský súradnicový systém (User Coordinate System)  
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