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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového 

hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými 

metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu AutoCAD 2015. 

Doplňkově jsou představeny další možnosti tvorby digitálních modelů stavebních objektů a 

s nimi související výhody a nevýhody. Velká pozornost je věnována zejména 

fotogrammetrické metodě založené na korelaci snímků a práci s programem 123D Catch a 

Cinema 4D. 

 

Abstract 

The objective of this diploma thesis is creating digital 3D model of Dolní morový 

hřbitov in Žďár nad Sázavou. The building is measured primarily by classical geodetic 

methods. The final appearance of the model is created in AutoCAD 2015. Complementary 

are presented additional possibilities for creating digital models of building objects and 

their associated advantages and disadvantages. Much attention is paid to the 

photogrammetric method based on correlation of images, and work with the program 123D 

Catch and Cinema 4D. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce pojednává o vytvoření digitálního 3D modelu Dolního 

morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou (viz obrázek 1.1). Model tvarově atypické 

stavby je primárně zaměřen a připojen pomocí klasických geodetických metod. Pro sběr 

dat a zpracování je použito pouze technické vybavení, kterým disponuje Ústav geodézie 

Fakulty stavební a studentské nebo bezplatně distribuované softwary. Zároveň práce 

poukazuje na jiné možnosti tvorby a zpracování modelů reálných stavebních objektů a 

s nimi související výhody a nevýhody. Z alternativních postupů je největší pozornost 

věnována především metodě pozemní fotogrammetrie založené na optické korelaci 

snímků, při které vzniká, při dodržení základních pravidel, poměrně přesný model 

doplněný navíc o kvalitně vypadající reálné textury. Na rozdíl od klasických geodetických 

metod lze mnohem efektivněji vystihnou členitost a netypické tvarové elementy staveb. 

Počáteční volba objektu a vhodného zpracovatelského softwaru byla zcela libovolná, 

přesto však proběhla konfrontace s vedoucím diplomové práce o jejich adekvátnosti. 

Zvolená stavba Dolního morového hřbitova architekta Jana Blažeje Santiniho vyhovuje 

svojí rozmanitostí všem předpokladům pro testování možností tvorby 3D modelu. Výběr 

zpracovatelského softwaru tvoří pak především dvojice programů AutoCAD a 123D Catch 

společnosti Autodesk a program Cinema 4D studio společnosti Maxon Computer. 

 

 
Obr. 1.1: Pohled na stavbu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou [2] 
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Snímkování objektu a měřické práce probíhaly převážně v druhé polovině roku 

2014 a začátkem roku 2015. Výsledné dílo zachycuje aktuální podobu více než tři sta let 

starého hřbitova v moderní formě digitálního 3D modelu, který může sloužit jako zajímavá 

varianta prezentace historického objektu. 

Obsah práce je řazen chronologicky podle postupu, jakým je dílo vytvářeno. Jako 

podklad informací posloužily materiály elektronické i tištěné formy. Pro lepší orientaci 

jsou elektronické zdroje značeny arabskými číslicemi a tištěné zdroje malými písmeny 

abecedy, a to vždy v hranaté závorce. 
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2 SEZNÁMENÍ S VYBRANÝM OBJEKTEM 

2.1 Lokalizace objektu 

Stavbu Dolního morového hřbitova můžeme nalézt na ulici Santiniho v okresním 

městě Žďár nad Sázavou. Toto středně velké město, spadající do kraje Vysočina, leží na 

pomezí Čech a Moravy v centrální části Českomoravské vrchoviny (viz obrázek 2.1). Žije 

zde přibližně 22 000 obyvatel. Žďár nad Sázavou se rozkládá na čtyřech katastrálních 

územích: Město Žďár, Stržanov, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a Zámek Žďár. Průměrná 

nadmořská výška činí 580 m. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.1: Situování města Žďár nad Sázavou [4] 

 
2.2 Historický vývoj objektu 

Autorem objektu se stal český barokní architekt italského původu Jan Blažej 

Santini-Aichel, který je dodnes považován za jednu z nejvýznamnějších osobností tehdejší 

architektury. Mezi jeho díla patří například i významnější žďárská stavba, a to poutní 

kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl v roce 1994 zařazen na Seznam 

světových kulturních a přírodních památek UNESCO.  

Vznik Dolního morového hřbitova se datuje k roku 1709. Byl vybudován jako 

jedno z opatření proti morové epidemii, které v průběhu let 1709 až 1715 zasáhlo východní 

Čechy. Vzhledem k faktu, že nešlo o opatření jediné, nebyl prakticky využit. Teprve 

později byl hřbitov využíván i pro běžné pohřby. V polovině 18. století již nedostačoval a 

došlo k jeho zvětšení. V nedávné době došlo ke kompletní sanaci zdiva a částečné opravě 

střešních krytin kaplí. Vlivem vysoké půdní vlhkosti však toto opatření příliš nepomohlo a 

 
 
 
 
 
 

             Žďár nad Sázavou 
 
 

 
         Brno 
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stavba opět chátrá. Správu objektu má na starost Národní památkový ústav (NPÚ). Hřbitov 

není veřejnosti přístupný. 

2.3 Popis objektu 

Hřbitov byl vybudován jako centrální útvar, jehož půdorys obvodového zdiva 

zdůrazňoval číslici tři naznačující odkaz na svatou Trojici. V křesťanském dogmatu jde 

tedy o označení Boha ve třech osobách, totiž v Otci, Synu a Duchu svatém. Tuto 

symboliku umocňuje i trojice oválných kaplí s mansardovými střechami, jejichž středy 

jsou umístěny do vrcholů pomyslného rovnostranného trojúhelníka. V samotném středu 

stojí socha anděla Posledního soudu, orientovaná svým pohledem na vstupní dveře. 

Při pozdějším, již výše zmíněném rozšiřování hřbitova, došlo k doplnění o čtvrtou 

kapli a ke stržení jedné obvodové stěny. Její původní umístění zůstalo naznačeno pouze 

formou kamenného chodníčku. Celkový půdorys byl pak doplněn o dvě nové oválné zdi. 

Symetrie symbolizující Trojici byla sice narušena, ovšem řešení si stále zachovalo 

Santiniho znaky (viz obrázek 2.2). [2] 

 

 
Obr. 2.2: Půdorys hřbitova v původní a v rozšířené podobě [1] 

 
Na první pohled stavba působí drobným dojmem, opak je ale pravdou a hřbitov se 

rozléhá na ploše přibližně 880 m2. Nejvyšší kaple navíc dosahuje výšky 9,5 m. 

Z technického hlediska neexistuje na hřbitově, kromě svislosti stěn, téměř žádná 

pravoúhlost. 

2.4 Volba objektu 

Vzhledem k možnosti libovolné volby zájmového objektu byla snaha zvolit 

takovou stavbu, která bude vhodná pro ukázku možnosti tvorby digitálního 3D modelu. 
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Z atraktivního hlediska je podstatná především tvarová neobvyklost a historický význam. 

Avšak důležitou roli hraje také technické hledisko zahrnující výšku stavby, volný přístup 

okolo celého objektu a hustota vegetace. Po dohodě s vedoucím práce doc. Ing. Daliborem 

Bartoňkem, CSc. byl objekt pro daný účel uznán za vhodný a zajímavý. 

 

 
Obr. 2.3: Pohled na sochu anděla Posledního soudu s časovým odstupem přibližně 60 let [a] 
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3 MOŽNOSTI TVORBY DIGITÁLNÍHO 3D MODELU 

Pro vytvoření digitálního 3D modelu reálného stavebního objektu existuje hned 

několik metod vyhotovení. Každá metoda má své výhody i nevýhody. Volba vhodné 

metody záleží na spoustě faktorů, specifických požadavcích a očekáváních, jako jsou 

například přesnost modelu, doba na vyhotovení, finanční možnosti objednavatele, 

technické vybavení, atd.  

Následující podkapitoly stručně popisují v současnosti dostupné a používané 

metody tvorby 3D modelu stavebního objektu a jejich hlavní klady a zápory (z pohledu 

možností běžné geodetické firmy). 

3.1 Klasická geodetická metoda 

Označením „klasická geodetická metoda“ je v tomto případě myšlena metoda 

tachymetrie s využitím elektronického tachymetru. Jedná se o základní a nejrozšířenější 

geodetickou úlohu pro současné měření polohopisu a výškopisu, kterou lze aplikovat i pro 

vytvoření 3D modelu reálných objektů. Poloha podrobných bodů je určována ze sítě tzv. 

tachymetrických stanovisek pomocí polárních souřadnic (vodorovným úhlem a délkou) a 

výšky podrobných bodů jsou určovány trigonometricky (výškovým úhlem a délkou). 

Někdy je tento způsob získávání dat označován též jako „digitální tachymetrie“ nebo 

„prostorová polární metoda“. 

3.1.1 Výhody klasické geodetické metody 

• Hlavní výhodou metody je především dostupnost přístrojového vybavení. 

Elektronickými tachymetry resp. totálními stanicemi potřebnými pro sběr dat disponuje 

v současné době snad každá firma zabývající se geodetickým měřením.  

• Totéž platí i v případě zpracovatelských a grafických softwarů. Doba, kdy veškeré 

programy zabývající se trojrozměrnou vizualizací stály astronomické částky a byly 

dostupné pouze úzké skupině movitějších uživatelů, je s vývojem v oblasti IT na 

ústupu. 

• Při kombinaci tachymetrického měření a bezhranolové funkce určování délek, je 

bezespornou výhodou také fakt, že se s měřeným objektem nemusíme přijít do přímého 

styku. Díky tomu je možné zaměřovat i památkově chráněné a historické objekty nebo 

vyšší a dosahu standardního odrazného hranolu (reflektoru) jinak nedostupné stavby.  
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• Mezi další výhody patří také relativně vysoká přesnost metody, nižší finanční 

náročnost a možnost uplatnění na většinu běžných stavebních objektů. 

3.1.2 Nevýhody klasické geodetické metody 

• Nejvýraznější nevýhodou je zejména množství času potřebné pro sběr dat a přípravné 

práce předcházející samotnému měření. Podrobné body jsou zaměřovány jednotlivě, 

což se na době potřebné k měření odráží zejména u členitějších nebo tvarově 

atypických staveb. S delším měřením a repetitivností metody také klesá soustředění 

měřiče, což vede k nepozornostem a nechtěným chybám.  

• Čas hraje hlavní roli i v otázce zpracování. Při použití „klasických“ grafických 

programů je mračno přepočtených podrobných bodů zpracováváno ručně bod po bodu 

na základě informací z měřických náčrtů. Možnost částečné automatizace použitím 

kódového měření sice existuje, ale lze ji aplikovat pouze minimálně, a to především u 

jednoduchých staveb.  

• Při měření získáváme pouze obecné informace o poloze podrobných bodů. Bez 

kombinace s fotografií není možné doplnit objekt o reálné textury. 

• V případě zaměření modelu pomocí bezhranolového určování délek, které je pro daný 

způsob vyhotovení přesnější, rychlejší a u většiny staveb prakticky nutný, je drobnější 

nevýhodou potřeba přístroje s touto funkcí měření a tím související vyšší pořizovací 

hodnota vybavení. S tímto výhodným módem měření ovšem roste i riziko nežádoucích 

odrazů a omezení na objekty nezakryté vegetací. 

• Pro určité části objektu nebo její prvky je tato metoda technicky nevhodná a značně 

neefektivní (sochy, ozdobné římsy, šambrány, atd.). 

3.2 Metoda pozemní fotogrammetrie 

Metoda pozemní fotogrammetrie je způsob vyhotovení digitálního 3D modelu, který 

je založen na principu pořízení série digitálních snímků objektu. Při předmětové 

vzdálenosti do 100 m je tato část pozemní fotogrammetrie označována jako blízká 

fotogrammetrie. Metoda nachází hlavní využití zejména u speciálních aplikací ve 

stavebnictví, do kterých se řadí právě i tvorba digitálního modelu stavebního objektu (např. 

pro účely památkové péče, komerční vizualizace, atd.). S případným rozšířením o šikmé 

letecké snímky se navíc zvyšuje počet potencionálně změřitelných objektů. [c] 
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3.2.1 Výhody metody pozemní fotogrammetrie 

• V porovnání s klasickými geodetickými metodami má fotogrammetrická metoda 

největší výhodu v lepší efektivitě, časové hospodárnosti, rychlosti pořízení záznamů a 

relativně vysoké přesnosti. Snaží se minimalizovat venkovní práce na minimum.  

• Zpracování probíhá více formou post-processingu, což umožňuje pozdější práci s daty 

bez ohledu na denní dobu nebo atmosférické podmínky. 

• Oproti laserovým systémům dobrá identifikace hran pro vyhodnocení. 

• Pro menší vzdálenosti vyšší přesnost. 

• Přítomnost snímků umožňuje doplnit model o reálně vyhlížející textury a modelovat i 

drobné detaily na objektu. Výsledný model se věrněji přibližuje své skutečné podobě. 

• Náklady na vybavení jsou teoreticky nižší než u klasických metod. Pro vytvoření 

kvalitního modelu stačí i obyčejný digitální fotoaparát. 

• Existují také profesionální zařízení typu V-STARS, která dokážou modely vytvářet 

téměř současně s měřením s velmi vysokou přesností. Pořizovací cena těchto měřících 

systémů se ovšem pohybuje v řádech statisíců korun.  

• Bezkontaktní určování prostorových souřadnic. 

3.2.2 Nevýhody metody pozemní fotogrammetrie 

• Základní nevýhodou fotogrammetrické metody je větší množství a velikost pořízených 

dat. S tím souvisí i nároky a požadavky na hardwarové vybavení, na kterém jsou data 

skladována a zpracovávána. 

• Další úskalí spočívá v nutnosti kombinace fotogrammetrické metody a klasického 

geodetického měření v případech, kdy je nutné modely správně navázat nebo připojit. 

S pomocí vlícovacích bodů je možné určit přesnost modelu, správné měřítko, orientaci 

a prostorovou polohu modelu. 

• Veliče často je potřeba finální model sestavit z většího počtu dílčích částí vytvořených 

z menších skupinek korelovaných snímků. Softwary k takovému spojení používané 

nebývají mezi geodety běžné a jejich ovládání vyžaduje již určitou dávku zkušeností a 

specializace (např. Cinema 4D studio R12, Blender, atd.). 



17 

• Důležitou roli hrají i specifické požadavky na techniku a správný postup snímkování, 

atmosférické podmínky, prostor okolo snímkovaného objektu a odrazivost materiálů. 

3.3 Metoda laserového skenování 

V současné době jde o nejefektivnější způsob vytváření digitálních 3D modelů. 

Laserové skenování lze obecně rozdělit na: statické pozemní, mobilní pozemní a mobilní 

letecké. Technologie umožňuje zaměření velkého množství bodů v minimálním rozestupu 

za krátkou dobu observace (přibližně okolo 100 000 bodů za sekundu). Laserový dálkoměr 

vysílá kontinuálně pulsy z laserové diody pracující v blízkém IR spektru. Poloha bodů je 

určena v lokálním souřadnicovém systému přístroje z měřených prostorových polárních 

souřadnic (vodorovný, výškový úhel a vzdálenost). Metody rozmítání paprsků jsou 

založeny na rotujícím hranolu nebo zrcadle, odkud jsou paprsky převedeny do soustavy 

optických vláken. Skenované body jsou získány v pravidelném úhlovém kroku. 

Snímkované prostředí se následně přenese do počítače. Vznikne digitální model s vysokou 

hustotou zaměřených bodů, které tvoří tzv. mračno bodů. To je možné dále zpracovávat, 

identifikovat a vektorizovat z něj potřebné hrany, linie, profily i celé trojrozměrné objekty 

bez nutnosti jejich podrobného měření v terénu klasickými metodami. [c] 

3.3.1 Výhody metody laserového skenování 

• Bezkontaktní pořízení velkého množství geodetických dat vyznačující se vysokou 

hustotou a maximální přesností za velice krátkou dobu s velkou mírou automatizace. 

• Možnost řešit i komplikované projekty, které jsou jinými metodami technicky 

nerealizovatelné. 

• Nezávislost měření na denní době a vizuálních podmínkách. Se vzdáleností zůstává 

navíc přesnost měření téměř konstantní. 

• Při kombinaci s digitální kamerou je možné díky fotografiím obarvit mračna bodů, 

nebo je přímo transformovat na stěny skenovaného objektu. Výsledný 3D model 

působí pak maximálně realisticky. 

• Jedná se o nejmodernější a nejefektivnější metodu současnosti. Potencionální směr, 

kterým se zeměměřická technologie bude s největší pravděpodobností ubírat. 
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3.3.2 Nevýhody metody laserového skenování 

• Zásadní nevýhodou je pořizovací cena hardwarového a softwarového vybavení 

nutného pro sběr, skladování a zpracovávání dat. Ceny kompletního měřického 

vybavení se pohybují v řádech milionů korun. Díky rychlému vývoji navíc technologie 

velmi brzy stárne. 

• Špatná identifikace hran. Nutnost speciálního programu na zpracovávání mračna bodů. 

 
 

Obr. 3.1: Ukázka použití laserového skeneru pro zaměření minaretu v Lednicích 
(obarvené mračno měřených bodů) [c] 

 

3.4 Jiné metody a technologie 

Zatímco tři výše zmiňované metody zaručovaly vysokou přesnost výsledného díla 

v porovnání s jeho reálným protějškem, existují také možnosti tvorby, které mají spíše 

prezentační charakter a nejsou postaveny na zeměměřických metodách. Objekt je i v těchto 

případech trojrozměrně vizualizován, dostatečná přesnost však mnohdy chybí. Modely 

vznikají na základě oměrného měření, technických výkresů, předpokladu pravoúhlosti 

nebo „od oka“. Více než v geodézii se tyto metody, alespoň zatím, uplatní v oblasti 

strojírenství, architektury, grafiky a simulace.  

Jednou z alternativ je například nová technologie 3-Sweep, která umožňuje 

vytvoření 3D modelu objektu pouze na základě jediného digitálního snímku. S tímto 

modelem je možné následně otáčet, měnit jeho velikost a upravovat další vlastnosti 

(ukázka technologie: https://www.youtube.com/watch?v=Oie1ZXWceqM#t=39). 
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Při použití oměrných měření, výkresů nebo kresby „od oka“ je v současnosti velice 

rozšířený software SketchUp společnosti Google. Ta tento modelovací nástroj vytvořila 

s úmyslem zaplnit „virtuální glóbus“ GoogleEarth 3D modely reálných staveb 

prostřednictvím lidí po celém světě, kteří z vlastní iniciativy sami tyto objekty vytvoří. Pro 

své intuitivní ovládání se záměr skutečně naplnil. Vzhledem k tomu, že Google 

pravděpodobně neměl nikdy úmysly se do 3D průmyslu hlouběji zapojovat, prodal tento 

software společnosti Trimble (známé především technologiemi GPS). 
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4 SEZNÁMENÍ S TESTOVANÝMI A VYBRANÝMI SOFTWARY 

Před zahájením sběru dat potřebných k tvorbě výsledného modelu je vhodné si 

předem zvolit patřičné softwary, ve kterých lze model vytvořit a následně upravovat. 

Otestovat u nich základní funkce, ovladatelnost, grafické a technické schopnosti, 

požadavky a náročnost. Zejména schopnosti modely tvořit, prostorově a měřítkově s nimi 

pohybovat, orientovat je a upravovat jejich textury. Na základě nabytých zkušeností a 

získaných informací pak stanovit, které softwary jsou k vyhotovení modelu nejvhodnější. 

Do úvahy výběru zahrnout i osobní hlediska jako sympatie nebo technickou úroveň 

dostupného hardwarového vybavení. Nejjednodušším způsobem jak softwary otestovat, je 

vyhotovit zkušební model menšího rozsahu (např. předmětu, jednoduché stavby a 

podobně). Všechny použité softwary byly bezplatně distribuované nebo umožňovaly 

dočasnou studentskou licenci. 

4.1 AutoCAD 2015 

AutoCAD je celosvětově nejrozšířenější a nejpopulárnější software pro 2D a 3D 

projektování a konstruování od společnosti Autodesk. Počátky tohoto programu sahají na 

přelom 70. a 80. let. S rozvojem výpočetní techniky bylo přirozené přenést proces 

technické kresby z papírové na moderní počítačovou podobu. Koncem roku 1982 byla na 

veletrhu COMDEX v Las Vegas představena vůbec první verze tohoto programu 

s označením AutoCAD 1.0. Tato událost odstartovala revoluci v 2D a 3D systémech. 

Původní význam zkratky CAD, obsažené v názvu, znamenal „počítačem podporované 

kreslení“ (Computer Aided Drafting). Později byl význam mírně přeformulován a nyní je 

vykládán jako „počítačem podporované navrhování“ (Computer Aided Design). V průběhu 

vývoje se program AutoCAD rozvinul do mnoha mutací konkrétně zaměřených na 

specializované technické odvětví, jako například: 

• AutoCAD 360 (online cloude verze) 

• AutoCAD Mechanical (strojírenství) 

• AutoCAD Electrical (plánování elektroinstalací) 

• AutoCAD Architecture (architektura a stavebnictví) 

• AutoCAD Map 3D (geografický informační systém) 

• AutoCAD Civil 3D (územní plánování) 

• AutoCAD Plant 3D (plánování potrubních rozvodů), atd. [e] 
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Obr. 4.1: Podoba první verze AutoCAD 1.0 (listopad 1982) [5] 
 

Společnost Autodesk s vytvořením CAD systémů navíc zavedla dnes již běžně 

používané formáty souborů. Jejich význam a práci s daty lze rozeznat například podle 

koncové přípony: 

• Základní výkres  *.dwg 

• Šablona výkresu  *.dwt 

• Formát pro internet  *.dwf 

• Záložní kopie  *.bak 

• Záložní kopie automatického uložení  *.ac$ 

• Vykreslování do souboru  *.plt 

• Soubory pro výměnu dat  *.dxf, *.3ds, *.obj 

Podobnou cestou se vydaly i jiné společnosti, což dnešnímu uživateli umožňuje 

větší možnosti výběru ve škále nabízených CAD systémů (např. Microstation, ArchiCAD, 

SketchUp, atd.). [d] 

4.1.1 Předpoklady práce se softwarem AutoCAD 2015 

Základním předpokladem pro práci s programem byl především fakt, že společnost 

Autodesk poskytuje studentům VUT bezplatnou tříletou licenci na většinu nejnovějších 

produktů z jejich nabídky. Dalším důvodem bylo absolvování předmětu HU53 –  

3D modelování v rámci výuky zimního semestru 2. ročníků navazujícího magisterského 

studia. Díky tomuto kurzu byly osvojeny základní dovednosti s prací v prostoru v tomto 
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softwaru (způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy a souřadnými systémy), 

používání známých kreslících a editačních příkazů v prostoru, modelování v prostoru 

(základní tělesa, tělesa a povrchy generované křivkami, povrchy odvozené z povrchů, sítě), 

úpravy prostorových objektů a fotorealistické zobrazování modelu (materiály, pozadí, 

světla, stínování, rendering). K problematice vytváření modelů a práci s programem 

AutoCAD navíc existuje velké množství literatury, tutoriálů a možnost získat informace 

přes nejrůznější diskusní fóra. Právě z těchto důvodů jde o stěžejní program celé 

diplomové práce. 

4.1.2 Pracovní prostředí 

Vzhledem k tomu, že AutoCAD pracuje na operačním systému MS Windows, je i 

podoba a uzpůsobení pracovního prostředí koncipováno v podobném stylu jako jiné 

produkty společnosti Microsoft (např. MS Office). Základ tvoří pás karet umístěný v horní 

části prostředí, karty jsou významově uspořádány do samostatných skupin. Defaultně lze 

prostředí přepínat mezi třemi základními pracovními prostory (kreslení a poznámka, 3D 

základní, 3D modelovaní), případně existuje možnost vytvoření prostoru s kartami dle 

vlastní potřeby. Pod základním pásem se nachází kreslící plocha, v jejíž horní části a 

……..…... 

 

 
Obr. 4.2: Ukázka pracovního prostředí AutoCAD 2015 (s rozpracovaným modelem Dolního 

morového hřbitova) [1] 
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na pravém boku nalezneme nástroje pro manipulaci pohledu a souřadnicového systému. 

V dolní části se nachází příkazový řádek a přepínače základních nástrojů (např. přepínání 

výběrů, uchopování, ortogonální kreslení, přichycování, izolace objektů, atd.). Ukázku 

pracovního prostředí verze 2015 můžeme vidět na obrázku 4.2. [d] 

4.1.3 Souřadnicové systémy 

Primárně nastavený systém je označovaný jako „globální“ (GSS). Úpravou tohoto 

systému (rotace, případně posun počátku) vzniká tzv. „uživatelský souřadnicový systém“ 

(ÚSS), který lze na vybrané pozici zafixovat a pojmenovat. Vytváření ÚSS v procesu 

modelování je téměř nutností, jelikož modelovací nástroje pracují převážně v rámci rovin 

mezi jednotlivými osami. AutoCAD používá pravoúhlý pravotočivý souřadnicový systém. 

Zeměměřická činnost ovšem probíhá zejména v systému S-JTSK, který je levotočivý. 

Problém převrácených hodnot lze vyřešit elegantně prohozením souřadnice X za Y a 

vhodnou úpravou znamének ještě před jejich potencionálním importem. [d] 

4.1.4 Tvorba základních těles a jejich manipulace 

Trojrozměrné objekty často vznikají z několika základních tvarů neboli primitiv, 

které pak lze upravit a přeuspořádat. V AutoCADu můžeme vytvořit základní 3D tvary 

neboli objemová primitiva – kvádry, kužely, válce, koule, klíny, jehlany a anuloidy 

(prstence). Kombinací primitiv lze vytvářet složitější tělesa. Například dvě tělesa lze spojit, 

odečíst jedno od druhého nebo vytvořit tvar založený na průniku jejich objemů. [d] 

 

 
Obr. 4.3: Základní 3D tělesa (primitiva) [6] 
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K usnadnění přesouvání, otáčení a změně měřítka sady objektů a jiných prvků 

kresby podél osy nebo roviny slouží manipulátory. Existují 3 typy: „manipulátor přesunu“ 

slouží ke změně umístění vybraných objektů podél osy nebo roviny, „manipulátor rotace“ 

slouží k otáčení vybraných objektů kolem zadané osy a „manipulátor měřítka“ slouží ke 

změně měřítka vybraných objektů podle zadané roviny nebo osy nebo jednotně podle 

všech tří os. [d] 

 
 

Obr. 4.4: Manipulátory 3D přesunu, rotace a měřítka [6] 
 

Změny tvaru, přesouvání a manipulaci s objekty je možné provádět také pomocí 

uzlů, ze kterých jsou jednotlivé prvky tvořeny. Uzly se k editaci aktivují vybráním objektu. 

Tvar uzlu definuje možnosti případné manipulace. [d] 

 

 
(dole: základní uzly pro libovolný posun, přímý posun, otočení, zobrazení seznamu hodnot a překlopení) 

 
Obr. 4.5: Ukázka rozmístění uzlů na 2D a 3D prvcích [6] 

4.1.5 Tvorba složitějších těles a povrchů 

Jak již bylo uvedeno výše, složitější tělesa je možné vytvářet kombinací primitiv. 

Jednodušší tělesa jsou navzájem spojována, odečítána nebo je jejich výsledný tvar 

založený na průniku jejich objemů (tzv. Booleovské operace). 

Pro komplikovanější tvary, u nichž by bylo „skládání“ z primitiv příliš zdlouhavé a 

neefektivní, se daleko více využívá metod založených na tvorbě těles a povrchů 

jednoznačně definovaných trajektorií z 2D geometrie (profily a plochy). Mezi 
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nejpoužívanější metody patří: vytažení, šablonování, tažení a rotování. Ukázka metod (viz 

obrázky 4.6 až 4.9). [d] 

 

Obr. 4.6: Příkaz vytažení [6] 

 

 

Obr. 4.7: Příkaz šablonování [6] 

 

Obr. 4.8: Příkaz tažení [6] 

 

Obr. 4.9: Příkaz rotování [6] 

 

Mezi další využívané modifikace a funkce sloužící k úpravě a vytváření povrchů 

nebo těles patří, už pouze jmenovitě, např.: ořezání povrchu a 3D tělesa, záplata, odsazení 

povrchu, zesílení povrchu na 3D těleso, atd.  

4.1.6 Zakřivené objekty 

Pro modelování nepravoúhlých a zakulacených objektů nabízí program AutoCAD 

nástroje, které dokáží vystihnout i nestejnoměrné části vytvářených těles a povrchů. Mezi 

hlavní křivkové kreslící nástroje patří např.: oblouk, křivkový oblouk, kružnice, elipsa, 

šroubovice, spline, atd. 

• Spline = hladká křivka procházející skrz nebo poblíž sady bodů, které mají vliv na tvar 

křivky. Spline křivky lze vytvářet nebo upravovat pomocí řídících vrcholů nebo bodů 

vyhlazení (viz obrázek 4.10). [d] 
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Obr. 4.10: Funkce spline (nahoře: body vyhlazení, dole: řídící vrcholy) [6] 
 

Vzhledem ke specifické barokní podobě Dolního morového hřbitova hrála funkce 

Spline podstatnou roli ve vytváření digitálního modelu. 

4.1.7 Hladiny a vizuální styly 

Práce při vytváření výstupů v programu AutoCAD může být snazší a přehlednější, 

pokud se jednotlivé modelované části logicky seskupují do tzv. hladin. Díky rozřazení je 

možné skupiny následně hromadně editovat. Dočasným vypnutím nepotřebných hladin 

v průběhu modelování navíc nedochází k přetěžování a zpomalování počítače. Princip 

založený na hladinách (vrstvách) dnes používají prakticky všechny CAD systémy. 

 
 

Obr. 4.11: Ukázka vizuálních stylů: náčrt, odstíny šedi, rentgen a realistický (zastávka vytvořená 
v rámci předmětu HU53 – 3D modelování) [1] 
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Další funkcí usnadňující orientaci a kontrolu zejména ve 3D prostoru jsou tzv. 

vizuální styly. Jde o pomůcku na ovládání zobrazení hran, osvětlení a stínů. Lze si vytvořit 

vlastní styl nebo použít jeden z deseti defaultně nastavených (např. drátový model, rentgen, 

stínovaný, náčrt, skrytý, realistický, atd.). Po výběru vizuálního stylu se provedené změny 

automaticky projeví v aktivním výřezu. Ukázka (viz obrázek 4.11). 

4.1.8 Vizualizace 

Proces vizualizace je obvykle poslední fází vytvářené práce. Jde o snahu 

interpretovat výsledné dílo do nejvhodnější podoby pro její prezentaci (např. snaha přiblížit 

se reálné podobě modelovaného objektu, hypsometrie, atd.). Výsledkem vizualizace je 

zobrazení formou renderovaných snímků, videoanimací nebo interaktivních prohlídek. 

K docílení co nejlepších výsledků je program AutoCAD vybaven mnoha 

vizualizačními funkcemi, které lze do scény nebo přímo na objekty vkládat. Např.: 

nastavení osvětlení (oslunění), stínů, textur (fototextur), lom světel, průsvitnost, atd. 

4.2 123D Catch 

Bezplatná cloudová aplikace 123D Catch (společnosti Autodesk) umožňující 

vytvořit realistický 3D model ze série fotografií založená na principu korelace jednotlivých 

snímků. Snímky objektu pořízené z různých směrů se uploadují pomocí jednoduché 

klientské aplikace na cloud server společnosti Autodesk, kde dojde k převodu na 

otexturovaný model. V případě většího množství dat a předpokladu delší doby zpracování, 

je možné nechat si spočtený model zaslat elektronickou poštou na libovolnou adresu. Pro 

výslednou podobu a kvalitu modelu je klíčové správné nafocení objektu. Této problematice 

je proto věnována část kapitoly 7 popisující fotografické práce. V současné době je 

software dostupný ve formě počítačového programu, online webové aplikace a mobilní 

verze pro smart telefony společnosti Apple. [7] Ukázka testování modelace květiny (viz 

obrázek 4.12) 
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Obr. 4.12: Testování softwaru 123D Catch vymodelováním jednoduchého předmětu 

(vlevo: originál, vpravo: TIN model 123D Catch) [1] 
 

 

Pro výpočet modelu je nutné kontinuální připojení k internetu. U nízké přenosové 

rychlosti dochází velice často k přerušení zpracování a zamrznutí systému. Pro zajištění 

bezproblémového procesu je tedy kvalita a rychlost internetového připojení klíčová. 

Vypočtený model má strukturu nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN). Hustotu a 

podrobnost sítě je možné na počátku volit ze tří variant kvality. Nejméně kvalitní a nejřidší 

je typ „Mobile“, který je vhodný zejména pro mobilní zařízení. Přibližně čtyřnásobně 

podrobnější je typ „Standard“ vhodný pro zobrazení na většině standardních PC. Nejlepší 

kvality a nejhustější sítě lze dosáhnout s typem „Maximum“, který je přibližně trojnásobně 

podrobnější než typ „Standard“. Vybraná varianta má nejenom vliv na výslednou kvalitu a 

hustotu sítě modelu, ale také na dobu výpočtu a jeho datovou velikost. Prostředí programu 

je velice přehledné a intuitivní. S vypočteným modelem je možné pohybovat, ořezávat ho a 

v případech špatného přiřazení některých snímků provést manuální korelaci a opětovně 

přepočítat a zkvalitnit model. Ukázka manuální korekce (viz obrázek 4.13). 
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Obr. 4.13: Ukázka manuální korekce bodů chybně vypočteného modelu [1] 
 

4.3 Cinema 4D studio R12 

Cinema 4D studio R12 je komplexní software pro tvorbu trojrozměrné grafiky, 

vytvořený německou firmou Maxon Computer. Počátky vývoje softwaru spadají již do 

roku 1990. Za čtvrt století své působnosti na trhu si program vybudoval stabilní postavení 

v oblasti digitálního modelování a digitálního sculptingu (sochařství). Díky velmi 

pokročilým funkcím vizualizace, které pracují s materiály a texturami, tvorbou scén a 

animacemi si program získal velkou oblibu především mezi modeláři, designéry a 

animátory. I přes široký záběr nabízených možností je možné software dále rozšiřovat o 

pluginy (doplňkové moduly). Rokem 2010 a nástupem verze R12 se pluginy ovšem 

neprodávají samostatně. Existuje pouze možnost vybrat si ze čtyř edicí s konkrétně 

přiřazenými moduly. [8] 

Hlavní využití v geodézii může program Cinema 4D studio představovat především 

jako software pro prostorové umístění, orientaci a stanovení měřítka modelů vytvořených 

fotogrammetrickou cestou. Výsledné modely lze navíc exportovat do standardních 

modelovacích formátů (např.: *.obj, *.fbx, *.dwg, atd.). Výše zmiňovaný software 

AutoCAD 2015 měl v tomto směru problémy zejména se ztrátou fotorealistické textury. 
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Obr. 4.14: Testování softwaru Cinema 4D studio (model květiny bez textur) [1] 
 

4.4 BodyPaint 3D 

BodyPaint 3D je jeden z modulů programu Cinema 4D studio, který se od roku 

2006 stal jeho nedílnou součástí. Jde o pokročilý nástroj na vytváření a úpravu textur 

přímo na 3D objektu. [8] 

Hlavní využití v geodézii program nabízí například při korekci nebo napojování 

textur řetězených modelů, nebo při dobarvování modelů, kterým texturová informace zcela 

chybí. 

4.5 Microstation V8i 

Program Microstation je hlavní produkt společnosti Bentley Systems. Jedná se o 

další CAD systém určený pro návrh v 2D i v 3D prostoru. Mezi oblasti jeho použití patří 

inženýrství, architektura, geodézie i kartografie. Nativním výstupním formátem programu 

je *.dgn. Výhodou je především možnost propojení s geodetickým výpočetním softwarem 

Groma. [9] 
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5 MĚŘICKÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Veškeré geodetické vybavení potřebné k měření poskytl Ústav geodézie Fakulty 

stavební VUT v Brně. 

S ohledem na mohutnost stavby Dolního morového hřbitova a zvolené měřické 

metody bylo nutné vybrat kvalitní úhloměrný přístroj vybavený zároveň funkcí 

bezhranolového měření délek. Tomuto požadavku vyhověla totální stanice Topcon GPT–

3003N. Pro konkrétně použitý přístroj byly navíc v rámci předmětu HE57 – Metrologie a 

standardizace provedeny úhlové a délkové kalibrační zkoušky. Zajímavá byla například 

hodnota rozdílu mezi délkou měřenou na odrazný hranol a bezhranolovým módem. 

Výsledný rozdíl v měřené délce činil 0,7 mm. Je však nutné poznamenat, že měření 

probíhalo za ideálních podmínek. Výsledné hodnoty zkoušek a kalibrační listy jsou 

součástí příloh diplomové práce. Obecné technické parametry přístroje udávané výrobcem 

jsou vypsány v tabulce 5.1. 

 
 

Obr. 5.1: Totální stanice Topcon GPT–3003N [10] 
 

Zvětšení dalekohledu 30 x 

Přesnost měřených délek ± 2 mm + 2 ppm 

Přesnost měřených úhlů 3 ‘‘ (1 mgon) 

Rozlišovací schopnost 2,8 ‘‘ 

Minimální zaostřovací vzdálenost 1,3 m 

Dosah dálkoměru / (bezhranolový mód) až 3000 m / (1,5 – 250 m) 

Doba provozu včetně délkového měření ≈ 4,2 hodiny 

Hmotnost přístroje s baterií 5,1 kg 

 
Tab. 5.1: Technické parametry totální stanice Topcon GPT–3003N [10] 
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K výškovému připojení technickou nivelací posloužil rovněž přístroj firmy Topcon. 

Konkrétně se jednalo o model AT-G4. Obecné technické parametry nivelačního přístroje 

udávané výrobcem jsou vypsány v tabulce 5.2. 

 
 

Obr. 5.2: Nivelační přístroj AT–G4 [11] 
 

Zvětšení dalekohledu 26 x 

Střední kilometrová chyba ± 2,0 mm 

Rozlišovací schopnost 3,5 ‘‘ 

Minimální zaostřovací vzdálenost 0,5 m 

Citlivost krabicové libely 8 ‘ / 2 mm 

Hmotnost přístroje s baterií 1,6 kg 

 
Tab. 5.2: Technické parametry nivelačního přístroje Topcon AT–G4 [11] 

 
Pro ukázku možnosti vytvoření modelu fotogrammetrickou cestou byl použit 

vlastní digitální fotoaparát značky Panasonic s technickým označením Lumix DMC–FS6. 

Přístroj byl při měření vybaven 4 GB SD kartou pro záznam dat. Snímky byly pořizovány 

v maximální možné kvalitě a formátu 3264 x 2448. Základní technické parametry jsou 

vypsány v tabulce 5.3. 

 
 

Obr. 5.3: Fotoaparát Panasonic Lumix DMC–FS6 [12] 
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Optický zoom 4 x 

Formát snímače 1 / 2,5 

Rozlišení 8,1 Mpx 

Typ snímače CCD 

Rozsah ohniskové vzdálenosti 33 – 132 mm 

Minimální zaostřovací vzdálenost / makro 50 cm / 5 cm 

Rozsah expozičních časů 60 – 1/2000 

Počet snímků na jedno nabití ≈ 700 snímků 

Hmotnost přístroje s baterií 115 g 

 
Tab. 5.3: Technické parametry fotoaparátu Panasonic Lumix DMC–FS6 [12] 

 
Pro zpracování dat, modelování a tvorbu celé diplomové práce byl použit notebook 

Lenovo G570. Počítač byl zakoupen v roce 2011. Nejdůležitější technické parametry a 

specifikace přístroje jsou vypsány v tabulce 5.4. 

 
 

Obr. 5.4: Notebook Lenovo G570 [13] 
 

Operační systém Windows 7 Home Premium 

Procesor Intel Pentium CPU B950 2.1 GHz 

Grafická karta AMD Radeon HD 6300M 

RAM 4 GB 

HDD 500 GB 

Typ systému 64 bitový 

Display 15,6‘‘ HD LED 

Hmotnost přístroje s baterií 2,6 kg 

 
Tab. 5.4: Technické parametry notebooku Lenovo G570 [13] 
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6 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

6.1 Povolení pro vstup k objektu 

Vzhledem k faktu, že stavba Dolního morového hřbitova je obecně veřejnosti 

nepřístupná, bylo nutné obstarat povolení pro vstup k jinak nedostupným vnitřním 

prostorám objektu. Po mylné domněnce, že historický hřbitov spadá pod odbor ochrany 

památek a památkovou péči v obvodu města, byl jako „pravý“ správce označen Národní 

památkový ústav. Po ujištění, že model nebude vytvářen kontaktními metodami měření a 

nedojde k jakémukoli zásahu na historické památce, umožnila kastelánka dočasný přístup 

k objektu. 

6.2 Rekognoskace bodových polí 

Stavba Dolního morového hřbitova se nachází v okrajové části města Žďár nad 

Sázavou, proto bylo důležité obstarat větší množství geodetických údajů i širšího okolí a 

předpokládat „nepříznivý stav“ pro připojení. Většina bodů polohového bodového pole 

vznikla dle informací geodetických údajů kolem roku 2001. Výškové body byly ještě o 

dvanáct let starší. Bylo tedy možné, že i přes svoji existenci nebudou body splňovat nároky 

na kvalitu a využitelnost (např.: omezení zateplením fasády, atd.).  

Údaje o bodech byly získány z Webové mapové služby (WMS) Českého úřadu 

zeměměřického a katastrální (ČÚZK) dostupné na adrese: 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=503  

6.2.1 Rekognoskace polohových bodových polí 

Nejvíce perspektivním bodem v okolí je jednoznačně trigonometrický bod číslo 15 

reprezentovaný makovicí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Díky jeho vyšší 

poloze je věž kostela dobře viditelná téměř z celého katastrálního území Zámek Žďár. 

Další významný bod je číslo 730 signalizovaný taktéž makovicí umístěnou na věži vstupní 

brány k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Věž je téměř kontinuálně 

viditelná z vnitřních prostor hřbitova i jeho blízkého okolí. Za zmínku stojí ještě několik 

stovek metrů vzdálený zhušťovací bod číslo 202 stabilizovaný žulovým kamenem, který je 

přímo viditelný z prostoru při vstupu na hřbitov. Ostatní jsou body PPBP nejčastěji 

stabilizované rohem budovy nebo ocelovou trubkou. 

Stav nalezených polohových bodů je patrný z tabulky 6.1. 
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Souřadnice v S-JTSK Číslo 
bodu Y [m] X [m] 

Nadmořská 
výška Bpv 

[m] 

Stabilizace Stav a využití 
 

15 641418,12 1112794,49 654,22 věž kostela nalezen, použit   

202 641933,32 1111767,22 582,44 žulový hranol nalezen, použit   

501 642100,18 1111788,46 578,63 kámen M2 nalezen, nepoužit   

569 641892,47 1112100,91 - roh domu nalezen, nepoužit   

570 641852,01 1112242,63 - kámen M2 zničen   

571 641853,34 1112386,75 - kámen M2 zničen   

730 641753,93 1112454,05 - věž zámku nalezen, použit   

813 642113,16 1112107,44 - ocelová trubka zničen   

815 641918,75 1112056,31 - ocelová trubka nalezen, nepoužit   

828 642053,84 1112298,63 - kamenný hranol zničen   

 
Tab. 6.1: Body polohového bodového pole v okolí hřbitova 

 
Poznámka: Modře jsou v tabulce značeny body, které byly nalezeny a použity při 

zpracování. Oranžově jsou v tabulce značeny body, které byly sice nalezeny, ale při tvorbě 

nebyly využity a červeně pak nenalezené a zničené body. 

6.2.2 Rekognoskace výškových bodových polí 

Současně s rekognoskací polohového bodového pole proběhl také průzkum bodů 

výškového bodového pole. V nedalekém okolí hřbitova se nacházejí čtyři čepové nivelační 

značky vybudované v rámci jednoho nivelačního pořadu Kab Ždírec-Žďár. Čtvrt století 

staré body i budovy, do kterých byly osazeny, působily nepoškozeným dojmem. Pouze bod 

Kab-21.2 neodpovídal oměrným hodnotám uvedeným v nivelačních údajích. Z tohoto 

důvodu nebyl bod pro měření raději použit. 

Stav nalezených výškových bodů je patrný z tabulky 6.2. Na obrázku 6.1 je 

graficky znázorněno rozmístění bodů a jejich měřické využití. 

 

Číslo bodu 
Nadmořská 

výška Bpv [m] 
Stabilizace Stav a využití 

 

Kab-21.2 582,831 čepová značka nalezen, nepoužit   

Kab-22 576,006 čepová značka nalezen, použit   

Kab-22.1 572,656 čepová značka nalezen, použit   

Kab-22.2 569,944 čepová značka nalezen, použit   

 
Tab. 6.2: Body výškového bodového pole v okolí hřbitova 
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Poznámka: Modře jsou v tabulce značeny body, které byly nalezeny a použity při 

zpracování. Oranžově nalezené, ale nepoužité body. 

 
 

Obr. 6.1: Přehled polohového a výškového bodového pole v okolí hřbitova [1] upraveno z mapy.cz 
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7 MĚŘICKÉ, FOTOGRAFICKÉ A VÝPO ČETNÍ PRÁCE 

7.1 Vybudování měřické sítě 

Na základě rekognoskace bylo na vytipovaných místech nově stabilizováno osm 

pomocných měřických bodů označených čísly 5001 až 5008. Body byly s ohledem na 

význam památky a technické možnosti dočasně stabilizovány dřevěným kolíkem do 

trávníku. Pouze bod 5006 umožňoval stabilizaci měřickým hřebem do spáry chodníku.  

Pro určení prostorových souřadnic bodů byla použita metoda plošné sítě. Síť 

zahrnovala původně orientace na body státní sítě číslo 15, 202, 569 a 730. Bod PPBP 569 

byl ale nakonec vyřazen. Roh domu, kterým byl bod signalizován, pravděpodobně zanikl 

při rekonstrukci fasády. 

Pomocná měřická síť byla zaměřena ve dvou polohách dalekohledu 

s obousměrným měřením vzdáleností. Výšky stroje byly určovány svinovacím metrem a na 

konci měření vždy ověřovány. Signalizace odrazným hranolem byla téměř ve všech 

případech umísťována na svojí nejnižší výškovou hodnotu (5,5 cm). 

Výškově byly body také zaměřeny metodou geometrické nivelace ze středu 

s přesností technické nivelace. Celkem byly zaměřeny dva vetknuté nivelační pořady. 

První nivelační pořad vetknutý mezi body Kab-22.1 a Kab-22.2 neobsahoval žádné 

pomocné měřické body a sloužil pouze jako ověření, zda nejsou nivelační značky posunuté 

nebo poškozené. Druhý nivelační pořad vetknutý mezi body Kab-22.1 a Kab-22 byl 

obousměrný a zahrnoval již všechny pomocné body měřické sítě. 

Pro následný výpočet byly použity výšky pomocných bodů určené nivelací, jelikož 

trigonometricky proběhlo připojení pouze na bod 202, který byl vzdálený přibližně 350 

metrů. V seznamu souřadnic jsou uvedeny obě zjištěné hodnoty. 

Body pomocné měřické sítě byly tedy připojeny v rámci polohového systému S-

JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) a výškově k systému Bpv (systém 

Baltský po vyrovnání). 

7.2 Zaměření podrobných bodů 

Současně se zaměřením plošné sítě probíhalo i zaměření podrobných bodů. 

Z vybudovaných pomocných měřických stanovisek sítě bylo prostorovou polární metodou 

zaměřeno celkem 1388 bodů. K bodům byly v průběhu měření vedeny grafické měřické 
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náčrty (fotografie objektu) doplněné o čísla bodů, doplňkové konstrukčí míry a údaje o 

identických bodech. Tyto náčrty jsou součástí příloh diplomové práce. S ohledem na 

mohutnost stavby byla vzdálenost většiny podrobných bodů určena pomocí bezhranolové 

funkce měření délek. Z tohoto důvodu byl kladen větší důraz na to, aby vyslané laserové 

paprsky neprocházely blízko nežádoucích překážek (větve, listy, atd.), a aby úhel dopadu 

paprsků nebyl příliš tupý. Vizuálně byla hodnota očekávané délky neustále kontrolována 

na displeji přístroje.  

Pro pozdější kontrolu homogenity jednotlivých měření, byly některé body 

zaměřeny kontrolně z více stanovisek. Pro kontrolu přesnosti měření bylo provedeno také 

nezávislé měření příručním laserovým dálkoměrem Stabila LD 420 mezi vybranými body 

a jejich porovnání je součástí přílohy č. 10. 

7.3 Fotografické práce 

Pro ukázku jiných možností vyhotovení 3D modelu byl objekt kromě klasického 

měření také nasnímkován. Snímkování proběhlo celkem ve dvou snímkových úrovních. 

Pro vyšší pozici horní snímkované úrovně byly při fotografování využity hliníkové 

schůdky. K zachycení celého objektu bylo pořízeno přibližně 1300 snímků. 

Při tvorbě modelu fotografickou cestou je pro kvalitnější sběr dat vhodné řídit se 

základními pokyny. Vzhledem ke specifickým požadavkům na postup snímkovacích prací 

je těmto pravidlům věnována větší pozornost. Jen splněním všech základních pokynů, rad a 

doporučení lze dosáhnout nejvyššího předpokladu pro dostatečně kvalitní vstupní data. 

Pravidla jsou vždy stejná, ať už se jedná o fotografování věcí, osob, staveb nebo místností. 

Rozdíly jsou pouze v drobných specifikách, která jsou odvislá od konkrétního předmětu 

zájmu. Společnost Autodesk poskytuje na svých webových stránkách několik video 

tutoriálů [14], které shrnují základní pokyny pro focení a následné zpracování modelu 

prostřednictvím grafického softwaru 123D Catch. Tyto obecné zásady lze rozdělit do 

následujících podkapitol. 

7.3.1 Přístupnost k objektu a překryt snímků 

Prostor okolo objektu by měl být přístupný nejlépe v celém kruhovém rozsahu, aby 

umožnil pohodlné snímkování bez omezení v podobě překážek. Stavby, osoby a předměty 

jsou snímkovány v zásadě ve dvou až třech kruhových úrovních (spodní, střední a vrchní 

část objektu), které obsahují řady snímků, jejichž osy záběru konvergují ideálně pod úhlem 
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10° až 15°, přičemž překryt kruhových úrovní by měl být alespoň 50 %. Tím je zajištěno, 

že se každé místo objeví zároveň na více snímcích. V případě snímkování místnosti nejsou 

pořizovány snímky opačným způsobem „ze středu“, jak by se mohlo mylně zdát, nýbrž 

vždy od protější stěny (viz obrázek 6.2). Překryty snímků a úrovní se nemění. Nevýhodou 

je focení vyšších objektů, kde je nutné použít v lepším případě pouze žebřík, v horším pak 

šikmé letecké snímky. 

 
 

Obr. 7.1: Ukázka správného snímkování předmětu a místnosti [1] 
 

7.3.2 Počet fotografií 

Grafický software 123D Catch dokáže najednou zpracovat model tvořený 

maximálně 70-ti snímky. Jelikož výpočet modelu probíhá formou zaslání dat na vzdálený 

server, představuje toto omezení určitou formu ochrany proti zahlcování systémů 

společnosti Autodesk. Objekty většího rozsahu je vhodné nejprve rozdělit na dílčí modely, 

které jsou následně spojovány do celistvého kusu. Tato skutečnost ovšem představuje 

požadavek na využití dalšího grafického softwaru, který je schopen dílčí modely sloučit 

(např. Cinema 4D).  

7.3.3 Objekty nevhodné k tvorbě modelu 

Za nevhodné lze považovat hlavně ty objekty, s nimiž si výpočetní software „neví 

rady“ a vyhodnocuje modely chybně nebo vůbec. To jsou zejména objekty obsahující 

symetrické, opakující se, identické a jiným způsobem nejednoznačné tvary a vzory (např. 

jednobarevná tkanina, řada sloupů, stěna stejných oken a podobně). Nevhodné a nežádoucí 

jsou také vlastnosti povrchů jako průhlednost, zrcadlení, hladkost a lesklost, typické 

zejména pro fasády nových a moderních budov. Ve vazbě na časovou náročnost 
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zpracování jsou pak nevhodné objekty většího rozsahu a objekty, u nichž převládá jeden 

rozměr nad dalšími. 

7.3.4 Dynamika objektu 

Pohyb snímaného objektu může zapříčinit nežádoucí deformace modelu. Objekt se 

proto v žádném případě nesmí pohybovat. Stejné pravidlo je vhodné dodržet i pro jeho 

blízké okolí. 

7.3.5 Osvětlení objektu 

Nejvhodnější je fotografovat při konstantním měkkém osvětlení, aby doba expozice 

byla u všech snímků přibližně stejná. Nevzniknou tak příliš tmavé nebo přesvícené snímky. 

Takové podmínky lze u menších předmětů simulovat focením v interiéru, při plošném 

umělém osvětlení zářivkových svítidel. V případě objektů, s nimiž nelze pohybovat, jako 

jsou stavby, je ideální fotit při stálé oblačnosti. Snižuje se tím také riziko nechtěných stínů 

na objektu, které se odstraňují velmi složitě při post-processnigu nebo je odstranit nelze. 

Z těchto důvodů se také nedoporučuje používání blesku nebo jiných umělých bodových 

světel. Zabrání se tím nejen stínům, ale i různobarevnosti a nechtěným odleskům.  

7.3.6 Vlastnosti a rysy fotografií 

Snímky se dají pořídit kvalitní digitální zrcadlovkou, běžným kompaktním 

fotoaparátem, ale i pomocí mobilního telefonu. Rozhodně neplatí pravidlo „čím dražší, tím 

lepší“. Nejvhodnější je použít takový aparát, který lze manuálně nastavit a jehož hodnota 

rozlišení dosahuje alespoň 3 Mpx. Přibližně od této hodnoty se i při použití většího 

rozlišení hustota trojúhelníkové sítě vypočteného modelu totiž nezlepšuje. Fotografie by 

měly vznikat systematicky s chronologickou návazností. Chaotické uspořádání může 

ovlivnit délku výpočtu a kvalitu výsledného modelu. V poslední řadě se nedoporučuje 

ořezávat nebo jinak upravovat pořízené fotografie ve smyslu vylepšování barev, přidávání 

a ubírání jasu a podobně.  
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Obr. 7.2: Ukázka fotografování horní snímkovací úrovně [1] 
 

7.4 Výpočetní práce 

K vyrovnání a výpočtu souřadnic zaměřených bodů byly využity geodetické 

softwary Groma a G-NET. G-NET je součástí programu VKM. Pomocná měřická síť byla 

polohově vyrovnána metodou nejmenších čtverců (MNČ). Vhodným způsobem byly 

nastaveny konstanty pro odvození apriorní přesnosti. Do nastavení výpočtu byly také 

uvažovány chyby v centraci totální stanice nad měřickým bodem a chyby v centraci cíle, 

které ovlivňují přesnost měřených délek a směrů. Kompletní výsledky vyrovnání jsou 

uvedeny v příloze č. 8. 

Výšky bodů pomocné měřické sítě byly určeny dvojím způsobem: trigonometricky 

ze zaměření sítě a technickou nivelací. Do výpočtu podrobných bodů byly použity výšky 

stanovisek určené nivelací. 

Kompletní záznamy měření, výpočetní protokoly i seznamy výsledných i daných 

souřadnic jsou součástí příloh diplomové práce. 
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8 TVORBA MODELU 

Digitální podoba Dolního morového hřbitova byla primárně vytvořena na základě 

klasického geodetického zaměření (prostorové polární souřadnice) v softwaru AutoCAD 

2015. Doplňkově byla představena možnost tvorby digitálního modelu fotogrammetrickou 

cestou. V tomto případě byl pro tvorbu modelu využit software 123D Catch a Cinema 4D.  

8.1 Digitální model z klasické geodetické metody 

Na základě doporučení RNDr. Hany Trnkové (výuka 3D modelování na VUT 

v Brně) nebyl model tvořen jako plné těleso, nýbrž jako povrchem opláštěná kostra. 

Základní principy a používané funkce byly již představeny v kapitole 4.1 (strany 20 – 27). 

Prvním krokem tvorby digitálního modelu je import vyrovnaných prostorových 

souřadnic podrobných bodů do softwaru AutoCAD 2015. Studentská licence programu 

ovšem modul hromadného nahrávání souřadnic neobsahuje. Tento drobný zádrhel byl 

jednoduše vyřešen prostřednictvím softwaru Microstation V8i. Na základě měřických 

náčrtů byla následně vytvořena hrubá lomená kostra modelu. Zaoblení průběhu bylo 

docíleno používáním funkcí spline, oblouk a elipsa. Při práci s těmito funkcemi byla snaha 

průběh jasně definovat alespoň čtyřmi řídícími body nebo zadáváním konkrétních hodnot 

předpokládané počáteční a koncové tečnosti. V dalším kroku byla zaoblená kostra 

opláštěna pomocí funkcí šablonování a záplata. Pro docílení realističtějšího efektu a 

vizualizace byl model na závěr otexturován a nasvícen.  

V průběhu modelování program AutoCAD poukázal na určité nedostatky v procesu 

tvorby 3D modelu. Mezi zaznamenané patřily např.: zamrznutí programu, uskakování 

pozice řídících bodů, zmizení modelu a nutnost jeho obnovení funkcí re-zoom, dočasná 

nečinnost některých funkcí, náhlé vypnutí softwaru, atd. V případech náhlého vypnutí lze 

na druhou stranu ocenit funkci automatického ukládání. Na obrázcích 8.1 až 8.3 je ukázka 

některých zachycených nedostatků. 
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Obr. 8.1: Uskakování pozice řídících bodů [1] 
 

 
 

Obr. 8.2: Deformace při pohybu po kreslící ploše [1] 
 

 
 

Obr. 8.3: Vektorový kolaps kresby [1] 
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8.2 Digitální model z fotogrammetrické metody 

Model vyhotovený fotogrammetrickou cestou byl vytvořen jako metoda doplňková, 

která při tomto typu objektu reálněji vystihne atypický tvar s velkým množstvím oblých 

prvků a centrální sochou s podstavcem. 

V případě této metody je nejpodstatnější správný postup snímkování a vhodnost 

modelovaného objektu. Pravidla pro správný postup fotografických prací byly uvedeny již 

dříve v kapitole 7.3. Popisovaná metoda je založena na principu korelace série pořízených 

snímků. Modely jsou automaticky vytvořeny softwarem 123D Catch (viz kapitola 4.2). 

Kombinací s klasickým geodetickým měřením a určením vlícovacích bodů můžeme části 

vytvořených modelů spojit v jednotný celek, stanovit správné měřítko, orientaci a 

prostorovou polohu. Tvorbu modelu můžeme tedy rozdělit do dvou základních podkapitol. 

8.2.1 Tvorba dílčích modelů 

Vzhledem k rozsahu objektu není možné vytvořit celkový model naráz. Bezplatný 

software 123D Catch, který byl pro tvorbu použit, dokáže zpracovat maximálně 70 snímků 

najednou. Fotografie jsou posílány na vzdálený cloud server a výsledný model je následně 

automaticky vytvořen a zaslán zpět na registrovaný účet nebo e-mail. Snímkový limit 

slouží tedy jako ochrana proti zahlcení serveru. 

Prvním krokem tvorby je výběr série snímků (max 70) zachycujících určitou část 

celku objektu. Z důvodů snížení doby uploadu a výpočtu, který při plné kvalitě trval téměř 

hodinu je vhodné snímky před vložením celkově zmenšit. Snímky pořízené v maximálním 

rozlišení o formátu 3264 x 2448 byly sníženy na 50%, čímž byl urychlen výpočet na 

přibližně 30 minut. Při nižší rychlosti připojení se velice často stávalo, že systém celkově 

zamrznul nebo výpočet zahlásil chybu spojení. 

Po úspěšném výpočtu je vytvořen model s příponou *.3dp. S tímto modelem je 

možné pohybovat a ořezávat ho. Program ovšem nedisponuje tlačítkem zpět a přílišné 

ořezání nelze vrátit. V případech špatného přiřazení některých snímků nebo neostrosti 

textur můžeme provést manuální korelaci a opětovně přepočítat a zkvalitnit model. 

Pro následné spojování dílčích modelů je nutné exportování do obecnějšího 

formátu. Konkrétně do formátu Wavefront s příponou *.obj. Současně je také exportována 

informace o textuře ve formátu *.mlt a textury samotné ve formátu *.jpg. S takto 

převedeným dílčím modelem můžeme pokračovat ve tvorbě celkového 3D modelu. 
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Obr. 8.4: Model části hřbitova vytvořená softwarem 123D Catch [1] 
 

 
 

Obr. 8.5: Model části hřbitova vytvořená softwarem 123D Catch (TIN model) [1] 
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8.2.2 Tvorba celkového 3D modelu 

Zpracování celkového modelu bylo prováděno softwarem Cinema 4D. Do 

programu byly nejprve naimportovány vlícovací body, určené z klasického geodetického 

měření. Vzhledem k problémům se zobrazováním bodů vzdálených od počátku 

souřadnicového systému byly jejich hodnoty převedeny do místní soustavy a jako nulový 

byl zvolen podrobný bod č. 1. Osová orientace byla zachována. 

Do založeného projektu byly dílčí modely přidávány funkcí „sloučit s projektem“. 

Následně bylo provedeno hrubé ořezání. To spočívalo v odstranění zkreslených částí 

modelu nebo nežádoucího pozadí okolo modelu, které vzniklo spolu s dílčí částí. Jako 

zkreslené byly považovány především okrajové části modelu nebo ty části, které se 

nacházely v zákrytu s nějakým předmětem v popředí. Deformace vznikly malým počtem 

snímků zájmové oblasti a tedy nedostatečnou korelací. 

Dalším krokem bylo co nejpečlivěji natransformovat dílčí modely na vlícovací 

body posunováním, rotacemi a změnou měřítka, tak aby se daná část co nejlépe přimykala 

zaměřeným bodům nebo sousední, již natransformované oblasti. 

 

 
 

Obr. 8.6: Prostředí softwaru Cinema 4D [1] 
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Tímto způsobem se postupovalo se všemi částmi modelu. Jednotlivé modely byly 

následně připojením doplněny o exportované textury a sloučeny do jednoho celku. 

V místech trhlin byla snaha modely spojit funkcemi „spojit, sešít, svařit nebo uzavřít 

otvor“ a vytvořit tak jednotný povrch. Dílčí modely obvykle obsahovaly dvě a více textur 

najednou a spojením v jeden celek vznikl požadavek pouze na jednu texturu na dílčí 

model. Tento problém vyřešila funkce „upéct objekt“, která v případech vyššího počtu 

sloučila textury v jednu. Výsledný celkový model byl tvořen téměř čtyřiceti dílčími 

modely. 

Případné vizuální korekce textur dokáže upravit nadstavba pro grafické úpravy 

Body Paint 3D. 

 

    
 

Obr. 8.7: Ukázka rozdílu mezi modelem vytvořeným fotogrammetricky a klasickými měřickými 
metodami (podstavec sochy anděla Posledního soudu) [1] 
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9 KONTROLA P ŘESNOSTI 

Pro vytváření 3D modelů stavebních objektů není z hlediska legislativy stanovena 

žádná technická norma. Nezávisle byly kontrolně zaměřeny oměrné míry (71 délek) 

příručním laserovým dálkoměrem Stabila LD 420 s udávanou střední chybou 0,001 m a 

zjištěná délka byla porovnána s hodnotou vypočtenou ze souřadnic. Hodnoty změřené 

dálkoměrem můžeme považovat za pravé a rozdíl mezi délkou měřenou a délkou ze 

souřadnic jako hodnotu skutečné chyby. Výběrová střední chyba délky v modelu se 

vypočte dle vzorce 

n
m i

n
i

d
∑ ==

2
1ε   , 

kde iε  jsou skutečné chyby a n  je počet měřených délek. [g] 

Pro kontrolu homogenity jednotlivých měření, byly některé body zaměřeny 

kontrolně z více stanovisek a souřadnice identických bodů porovnány. Pro tuto kontrolu 

byly použity kritéria přesnosti stanovené pro: Mapy velkých měřítek. Základní a účelové 

mapy. [h] 

Kontrola bude posuzována na rozdílu souřadnic mezi kontrolními body 

zaměřenými z různých tachymetrických stanovisek. Posuzovány budou samostatně 

polohové a výškové hodnoty. 

Třída přesnosti xyµ  Hµ  

3 0,14 m 0,12 m 

 
Tab. 9.1:Mezní střední souřadnicové a výškové chyby [g] 

 

• Polohově 

22 yxp ∆+∆=∆ , kde iii xxx −=∆  ,   iii yyy −=∆  

Aby mohla být přesnost testovaných souřadnic považována za vyhovující, musí 

splňovat následující kritérium: 

xyp µ⋅≤∆ 7,1  
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• Výškově 

iii HHH −=∆  

Aby mohla být přesnost testovaných souřadnic považována za vyhovující, musí 

splňovat následující kritérium: (k = koeficient v daném vztahu odpovídající hodnotě 2) 

kHH ⋅⋅≤∆ µ2  

Přesnost modelu i homogenita měření splnily požadovanou přesnost. Zjištěné 

hodnoty testování přesnosti a homogenity jsou součástí přílohy č. 10 
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10 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit digitální 3D model Dolního 

morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. K procesu tvorby využít běžně dostupné 

geodetické vybavení a studentům licencované nebo bezplatně distribuované softwary. 

Poukázat na možnosti levných, ale efektivních metod tvorby a zhodnotit případné výhody 

a nevýhody. 

Záměr vytvořit co nejvěrnější model objektu bez použití drahého přístrojového 

vybavení typu 3D scanner se podařil. Práce dokázala, že i klasickými geodetickými 

metodami lze vystihnout nepravidelné a atypické tvary staveb. Poukázala navíc na směry, 

kterými lze dosáhnout ještě lepších výsledků. 

Pro mne osobně byla tato práce především příležitostí k prozkoumání oblasti 

zabývající se 3D modelováním, která má do budoucna jistě silný potenciál. 
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