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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů GIS umožňujících zpracování
digitálních fotografií pořízených běžnými neměřickými fotoaparáty. Práce se věnuje
jednotlivým fázím zpracování obrazu a jejich teoretickým základům. Součástí práce je
hodnocení dostupných nástrojů pro zpracování digitálních fotografií v komerčních
a nekomerčních GIS softwarech a jejich vzájemné porovnání. Praktická část, při níž je
prováděno generování 3D modelů pouze na základě digitálních fotografií, je realizována
v softwaru Agisoft PhotoScan Professional 1.1.3.2018. Modelovány jsou dva objekty různé
velikosti a sesuv v poli u obce Nebovidy. U výsledných modelů jsou zjišťovány možnosti
jejich dalšího zpracování v GIS softwarech.

Abstract
The thesis focuses on an analysis of GIS tools enabling the processing of digital
photographs taken by common non-metric cameras. The thesis deals with particular phases
of image processing and their theoretical bases. The part of this thesis is the evaluation
of available tools for digital photography processing in commercial and non-commercial
GIS softwares and their mutual comparisons. The practical part, at which there is made 3D
model generating only on the basis of digital photographies is processed in Agisoft
PhotoScan 1.1.3.2018 software. Two objects of different sizes are generated here together
with the landslide in the field near the village of Nebovidy. In the thesis there are being
found possibillities of their farther processing in GIS softwares in resulting models.
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1 ÚVOD
V současné době jsou běžným uživatelů dostupné velmi kvalitní fotoaparáty
umožňující pořizování digitálních fotografií s vysokou kvalitou. Tyto jsou stále častěji
používány v kombinaci s různými typy UAV zařízení. Jejich využití má velmi široký
rozsah, hojně jsou užívána v různých oblastech výzkumu fyzické geografie, své uplatnění
nalézají i v oboru archeologie, kde slouží k mapování vykopávek či jiných archeologicky
zajímavých objektů. Pro dokumentaci a mapování jsou však kromě snímků pořízených
ze zařízení UAV často využívány i snímky pozemní pořízené s kolmou či šikmou osou
záběru. Zjišťováním geometrických vlastností a polohy objektů z fotografií se běžně
zabývá vědní obor fotogrammetrie. Získané snímky jsou zpracovávány
ve specializovaných softwarech, které umožňují provádět fotogrammetrické úkony.

1.1 Cíl práce
Tato práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry je uživatel schopen neměřické digitální
fotografie zpracovávat v prostředí GIS softwarů, jaké nástroje jsou pro tyto účely dostupné,
zda se mezi nabízenými nástroji vyskytují takové, které by svým charakterem spadaly
do kategorie fotogrammetrických a jak se nabízené nástroje liší v komerčních
a nekomerčních softwarech. Práce se zabývá i tvorbou 3D modelů pouze na základě
neměřických digitálních fotografií a jejich možnostmi dalšího zpracování v prostředí GIS
softwarů.

1.2 Metodika
První kapitola práce přibližuje problematiku digitálních fotografií. Podkapitola 1.3
se zabývá základním tříděním digitálních fotografií (letecké, pozemní) a jejich základní
charakteristikou. Jako součást úvodní kapitoly byly zahrnuty oddíly věnující
se jednak způsobům, s nimiž bylo v práci nakládáno s terminologií přebíranou
z anglického jazyka, jednak parametrům fotoaparátů použitých pro pořízení snímků
v praktické části práce, a jednak konkrétním druhům snímků, jež byly v práci
zpracovávány.
Druhá kapitola se zabývá rešerší literatury. V rámci ní byly prohledány dostupné
zdroje, které je možné rozdělit na elektronické a tištěné. Vyhledávány byly dokumenty
zabývající se problematikou GIS softwarů a digitálních fotografií, možnými způsoby jejich
pořízení, možnostmi jejich zpracování v GIS softwarech a v neposlední řadě dokumenty
zabývající se problematikou fotogrammetrie a tvorby 3D modelů z digitálních fotografií.
Pro vyhledávání relevantních publikací v tištěné podobě byly využity souborné katalogy
Masarykovy univerzity a Moravské zemské knihovny.
Zdroje informací byly z velké části vyhledávány pomocí internetu. Pro prvotní
seznámení se s danou problematikou byl jako základní vyhledávací nástroj využit
internetový vyhledávač Google. Pomocí něho byly mimo jiné vyhledávány informace
o jednotlivých druzích softwarů popisovaných v kapitole 4. Nevýhodu tohoto vyhledávače
však představuje množství nerelevantních či neodborných informací, které jsou
při dotazování zobrazeny. Z tohoto důvodu byla následně využívána spíše aplikace Google
Scholar umožňující vyhledávání odborných a vědeckých publikací. Vyhledávání bylo
rovněž prováděno prostřednictvím služby EDS, jež je poskytována portálem informačních
zdrojů Masarykovy univerzity. Jedná se o vyhledávací službu, která umožňuje přístup
k informačním zdrojům Masarykovy univerzity z jednoho vyhledávacího rozhraní. Tato
služba rovněž zahrnuje prohledávání knihovního katalogu ALEPH. Prohledány byly
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rovněž webové stránky společnosti ISPRS. Řada informací byla nalezena na webových
stránkách ČVUT.
Schéma na obrázku č. 1 znázorňuje obecné dílčí kroky spojené s pořízením
a zpracováním digitálních fotografií. Obdobného schématu bylo použito při utváření
jednotlivých kapitol práce. Metody snímkování a s tím související třídění fotografií jsou
nastíněny v úvodní kapitole, teoretické základy transformace obrazu, georeferencování
a převzorkování jsou pak uvedeny v kapitole 3.

Obr. 1: Obecné schéma procesu pořízení a zpracování digitálních fotografií
Čtvrtá kapitola práce se zabývá analýzou vybraných komerčních a nekomerčních
GIS softwarů. Popsán je rovněž software Agisoft PhotoScan, jež se přímo neřadí
do kategorie GIS softwarů, avšak umožňuje zpracování digitálních fotografií do podoby
3D modelů, a jehož výstupy je možné v GIS softwarech dále zpracovávat. Konkrétní
analyzované softwary byly voleny na základě rešerše literatury. V prostudovaných
publikacích byla nejčastěji skloňována jména softwarů Agisoft PhotoScan, ArcGIS
a ERDAS. Vzhledem k tomu, že součástí zadání práce je porovnání nástrojů nabízených
komerčními a nekomerčními softwary, byly do analýzy zahrnuty i nejběžněji používané
nekomerční (QGIS, GRASS GIS, SAGA GIS). U jednotlivých softwarů bylo zjišťováno,
zda obsahují fotogrammetrické či jiné nástroje, které by umožňovaly jakékoli zpracování
digitálních fotografií. Součástí kapitoly 4 je i podkapitola věnující se formátům,
v nichž software Agisoft PhotoScan umožňuje export výsledných modelů. Pro jednotlivé
formáty bylo zjišťováno, zda jsou podporovány v softwarech QGIS a ArcGIS.
Kapitola 5 se zaměřuje na využití digitálních fotografií při konstrukci 3D modelu
objektu a digitálního výškového modelu v prostředí softwaru Agisoft PhotoScan.
Pro provedení praktického modelování bylo nutné pořízení snímků v terénu. Ty byly
získány pomocí fotoaparátů popsaných v oddíle 1.2.1.
1.2.1 Použité fotoaparáty
Veškeré fotografie objektů popisovaných v podkapitole 5.3 byly pořízeny digitálními
fotoaparáty Canon EOS 600D a GoPro HERO 3+.
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V případě prvního zmiňovaného fotoaparátu se jedná o digitální jednookou
zrcadlovku s obrazovým snímačem CMOS o rozměrech 22,3 x 14,9 mm s celkovým
rozlišením 18,7 MPix a poměrem stran 3:2. Fotoaparát umožňuje nastavení citlivosti ISO
v rozsahu od 100 do 6400. Elektronicky řízená štěrbinová uzávěrka má rychlost
od 30 do 1/4000 s. Snímky je možné pořizovat jak ve formátu JPEG, tak ve formátu RAW.
Spolu s fotoaparátem byl použit objektiv Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II. Tělo
přístroje je vyrobeno z nerezové oceli a polykarbonátové pryskyřice s vodivým vláknem.
Přibližná hmotnost fotoaparátu je 570 g (CANON, 2015).
Druhým výše zmiňovaným fotoaparátem byl přístroj GoPro HERO 3+. Jedná
se o zařízení umožňující pořizování jak videozáznamů, tak digitálních fotografií. Hmotnost
zařízení je přibližně 74 g. Snímky je možné zachycovat s maximálním rozlišením 12 MPix.
Zařízení umožňuje pořizování série fotek s rychlostí až 30 snímků za 1 s. Kamera používá
fixní závěrku clony f/2.8.
1.2.2 Způsob práce s cizojazyčnou terminologií
V rámci této práce bylo velmi často pracováno s anglicky psanou literaturou
či s anglicky psanými webovými stránkami. Z tohoto důvodu byla pro celou práci zvolena
jednotná metodika vymezující způsob nakládání s anglickou terminologií. Zvolený způsob
práce s anglickými termíny popisují následující odstavce.
K anglickým termínům bylo přistupováno dvěma způsoby. Důvodem byl výskyt
termínů, jež bylo možné rozdělit do dvou kategorií. Do první z nich spadají termíny,
k nimž byly v česky psané literatuře nalezeny odpovídající české ekvivalenty. V případě
takovýchto termínů tak byly v textu použity české výrazy s uvedením anglického termínu
či jeho zkratky v závorce, např. digitální výškový model (DEM). Veškeré zkratky a jejich
plné znění jsou pak uvedeny na konci této práce. Druhou skupinou anglických termínů jsou
pak ty, k nimž v české literatuře nebyly nalezeny odpovídající ekvivalenty. V tomto
druhém případě jsou tak v textu použity názvy v anglickém jazyce. Do druhé zmiňované
skupiny termínů je možné zařadit názvy nástrojů nacházejících se v dále zmiňovaných
softwarech. Tyto nebyly překládány z toho důvodu, že mnohdy neexistují vhodné české
ekvivalenty, a také z toho důvodu, že i v českém prostředí je běžně pracováno s anglickými
verzemi softwarů a běžně užíváno anglických názvů nástrojů, např. Stereo Analyst.
V práci se vyskytuje řada odborných termínů přejatých z anglického jazyka
(např. grid, plugin). Jedná se o slova v dané tematice běžně užívaná, která však dosud
nejsou zařazena ve Slovníku spisovné češtiny. Na základě konzultace se zaměstnancem
Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR bylo zjištěno, že pokud se jedná o slova
zakončená takovým způsobem, že je možné je jednoznačně přiřadit k českým vzorům, je
tato slova zapotřebí skloňovat.
V textu je velmi často používáno slovo software. Jedná se o rovněž o termín přejatý
z cizího jazyka, jenž si v rámci českého jazyka stále zachovává svůj původní pravopis.
Podle internetové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (INTERNETOVÁ
JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA, 2015) se toto slovo skloňuje podle vzoru hrad.

1.3 Základní třídění fotografií
Wolf (2014, s. 4) vymezuje z hlediska fotogrammetrie dva druhy snímků,
a to pozemní (terrestrial) a letecké (aerial). Pavelka (2004, s. 15) pak toto rozdělení
doplňuje ještě o snímky družicové. Základní charakteristikou pozemních fotografií je
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skutečnost, že jsou pořizovány pomocí tzv. ground-based fotoaparátů, tedy takových
fotoaparátů, jejichž stanoviště je umístěno na zemském povrchu. K pořizování pozemních
snímků je používána celá řada fotoaparátů lišících se svou kvalitou. Tyto tak mohou
zahrnovat širokou škálu fotoaparátů od běžně dostupných levných komerčních
až po speciální.
1.3.1 Letecké snímky
Jak uvádí Wolf (2014, s. 4), skupina leteckých snímků bývá dále dělena na svislé
(vertical) a šikmé (oblique). V případě svislých snímků by osa snímače měla směřovat
kolmo ke snímanému povrchu. Speciálním druhem svislých snímků jsou tzv. truly vertical.
Jedná se o takové snímky, jejichž pořizovací fotoaparát měl v době záznamu snímku osu
záběru naprosto kolmou. V praxi je však tohoto ideálního stavu vlivem náhodných náklonů
nosiče fotoaparátu dosaženo jen zřídka.
Dalším druhem spadajícím do kategorie svislých fotografií jsou tzv. tilted snímky.
Jedná se o fotografie, při jejichž záznamu došlo k mírnému vychýlení osy fotoaparátu
od kolmého směru. Míra vychýlení je obvykle menší než 1° a jen zřídka kdy přesahuje 3°
(WOLF, 2014, s. 4).
Šikmé snímky jsou pak charakteristické úmyslným nakloněním osy záběru snímače.
V závislosti na velikosti naklonění jsou v kategorii šikmých snímků vyčleňovány šikmé
snímky s horizontem (high oblique) a šikmé snímky bez horizontu (low oblique). Uváděné
druhy snímků znázorňují obrázky č. 2 a 3.

Obr. 2: Orientace fotoaparátu při různých typech leteckých snímků a tvar jejich gridu
(upraveno podle: WOLF, 2014, s. 7)
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Obr. 3: Šikmý snímek bez horizontu (vlevo), s horizontem (vpravo) (převzato: WOLF,
2014, s. 7-8)
1.3.2 Pozemní snímky
V souvislosti s pozemními snímky bývá často užíván termín close-range
photogrammetry, jedná se o odvětví fotogrammetrie, kde jsou snímky pořizovány
ze vzdálenosti nepřesahující 300 m. Podle Wolfa (2014, s. 485) je pozemní snímky možné
dělit na statické (fotografie statických objektů) a dynamické (fotografie pohybujících
se objektů). Pro zmiňované druhy snímků je nutné speciální nastavení parametrů
fotoaparátu. Pro statické snímky jsou vhodné filmy s vysokým rozlišením a snímky
by měly být pořizovány s dlouhou dobou expozice. Pro dynamické fotografie je
naopak nutná krátká doba expozice.
Jednou z prvních aplikací pozemní fotogrammetrie bylo topografické mapování.
Postupem času se však pro tento druh mapování začalo stále více využívat metod leteckého
snímkování. Pozemní snímky jsou i nadále v topografickém mapování používány,
avšak jejich aplikace je obvykle omezena pouze na malé území a speciální případy,
v nichž by nebylo letecké snímkování možné využít, např. mapování hlubokých roklí.
Pozemní fotogrammetrie bývá v současnosti využívána i řadou různých oborů
(archeologie, architektura, geologie, antropologie, kriminologie, medicína,…)
pro „netopografické“ aplikace. Nevýhodou pozemních snímků, která následně komplikuje
fotogrammetrická měření, je, že se jednotlivé předměty mohou vzájemně zakrývat,
čímž vznikají nevyhodnotitelné oblasti.
Pozemní snímkování v současné době poměrně často využívá běžné digitální
fotoaparáty. Jejich způsob použití se však může mírně lišit. K pořizování pozemních
fotografií bývají využívány různé stativy či nástavce, které umožňují pořízení snímků
z větší výšky. Jako příklad je možné uvést tzv. švédské věže často používané v oblasti
archeologie, řada snímků bývá získávána klasickou metodou „v ruce“ (handhold).

1.4 Druhy zpracovávaných snímků a způsoby jejich pořízení
Rozsah druhů snímků a způsobů jejich pořízení je poměrně široký (viz podkapitola
1.3). Tato bakalářská práce se proto omezuje pouze na zpracování snímků pořízených
běžnými neměřickými digitálními fotoaparáty. V rámci práce jsou využity snímky
spadající do kategorie leteckých (pořízené pomocí UAV zařízení) i pozemních (pořízené
metodou „v ruce“). Fotografie nasnímané metodou v ruce pro tvorbu 3D modelu objektu
v prostředí softwaru Agisoft PhotoScan byly pořizovány ze vzdálenosti řádově několika
metrů, vždy v závislosti na velikosti snímaného objektu (viz kapitola 5).
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2 REŠERŠE LITERATURY
Pořízení a zpracování digitálních fotografií za účelem měření objektů na nich
zobrazených je spojeno s fotogrammetrií, tedy vědním oborem zabývajícím se rekonstrukcí
tvaru, rozměru a polohy předmětů zobrazených na snímcích (KRAUS a kol., 2005).
Následující rešerše proto zahrnuje jednak publikace zabývající se fotogrammetrickou
teorií, jejichž obsah shrnuje podkapitola 2.1, jednak studentské závěrečné práce řešící
problematiku fotogrammetrie, UAV fotogrammetrie a zpracování digitálních fotografií,
a jednak práce využívající digitální fotografie a metody fotogrammetrie pro různé
praktické aplikace a výzkumy. Cílem rešerše bylo zjistit, do jaké míry se autoři současných
prací zabývali řešením problematiky spojené fotogrammetrickými metodami v prostředí
GIS softwarů.

2.1 Obecné publikace
Poměrně rozsáhlou publikací zabývající se fotogrammetrií je kniha Elements
of Photogrammetry with Applications in GIS (WOLF, DEWITT, WILKINSON, 2014).
Ve dvaceti kapitolách jsou detailně rozebírány jednotlivé problematiky spojené
s fotogrammetrií. Vysvětlovány jsou základy fotogrammetrie, principy fotografování
a sběru dat, pozornost je věnována fotoaparátům a snímacím zařízením, souřadnicovým
systémům či stereoskopickému snímání. Samostatné kapitoly jsou věnovány svislým
a šikmým snímkům. Autoři rovněž vysvětlují základní metody planimetrického mapování,
řeší topografické mapování a sběr prostorových dat, popsány jsou základní principy
zpracování digitálních snímků a aerotriangulace. Jedna z kapitol je věnována pozemní
fotogrammetrii. Závěrečná kapitola pak pojednává o možnostech aplikace fotogrammetrie
v GIS.
Problematikou
fotogrammetrie se zabývá řada publikací
sloužících
jako vysokoškolské učební materiály. Právě tento typ literatury představuje publikace
Fotogrammetrie 10 (PAVELKA, 2004). Text slouží jako studijní materiál pro studenty
Stavební fakulty ČVUT, oboru Geodézie a kartografie. Publikace přináší základní pohled
na problematiku fotogrammetrie, zabývá se souřadnicovými soustavami, matematickými
základy fotogrammetrie, vznikem obrazového záznamu, či problematikou určování prvků
vnitřní orientace. Samostatné kapitoly jsou věnovány jednosnímkové a průsekové
fotogrammetrii, stereoskopii, pozemní stereofotogrammetrii a stereoskopickým měřením.
Dalším ze studijních materiálů Stavební fakulty ČVUT je publikace Fotogrammetrie
30: digitální metody (PAVELKA, 2001). Publikace se zaměřuje na digitální zpracování
obrazu. Řešeny jsou obecné základy záznamu, kódování a vzniku digitálního obrazu.
Pozornost je věnována zařízením pro záznam obrazu, úpravám digitálního obrazu,
digitálním technologickým postupům, jako jsou tvorba digitálního ortofota či digitálního
modelu terénu. Samostatná kapitola je věnována popisu softwarových prostředků určených
pro zpracování dat digitální fotogrammetrie.
Z výše zmíněné publikace Fotogrammetrie 10 částečně čerpá Pozemní
fotogrammetrie (HODAČ, 2011). Text se zabývá využitím a způsoby zpracování digitálních
fotografií pro účely archeologie. V úvodní části jsou definovány obecné pojmy týkající
se fotogrammetrie. Uvedeno je její rozdělení z hlediska polohy stanoviště na leteckou
a pozemní fotogrammetrii, z hlediska počtu a konfigurace snímků na jednosnímkovou
a průsekovou fotogrammetrii. Další kapitoly se detailněji věnují problematice
jednosnímkové a průsekové fotogrammetrie a stereofotogrammetrei. U každého z těchto
typů fotogrammetrických metod je uváděn princip, technologický postup rozdělený
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na terénní práce a práce v počítačovém prostředí, přesnost dané metody, využití, systémy
a software, v němž se dají snímky zpracovat. Součástí textu jsou i internetové odkazy
na manuály k uvedeným softwarům. Je nutné podotknout, že uváděné softwary jsou
specializovanými fotogrammetrickými, které se neřadí do kategorie GIS.

2.2 Studentské závěrečné práce
Na úrovni studentských prací se problematikou digitálních fotografií a určováním
polohy na nich metodami fotogrammetrie zabývá bakalářská práce K. Kněžínka – Poziční
zařazení fotodokumentace do geodatabáze (2006). Pozornost je věnována metadatovým
standardům pro digitální fotografie a možnostem získávání fotografií s prostorovými daty.
Řešena je problematika fotogrammetrických metod pro určení prostorové polohy objektů
zachycených na snímcích. V práci je popsáno praktické zpracování dvojice snímků
ve fotogrammetrickém programu iWitness.
Na svou bakalářskou práci navázal K. Kněžínek diplomovou prací s tématem
Využití fotografií k lokalizačním a kontrolním účelům v mobilním mapování (2009). Text
se podrobněji zabývá metadatovými formáty digitálních fotografií, geotaggováním,
tedy přiřazováním geografických metadat fotografiím, či metodám vytváření
geotaggovaných dat. Samostatné kapitoly se věnují způsobům využití prostorově
lokalizované fotodokumentace a obrazovému vyhledávání, konkrétně vyhledávání
obrazové informace na základě popisu a obsahu. Jako součást diplomové práce byla
vytvořena i zkušební aplikace umožňující zhodnocení možností využití fotodokumentace
k navigačním účelům a kontrolu mobilního mapování.
Diplomová práce M. Řeháka Využití bezpilotních prostředků ve fotogrammetrii
(2012) řeší možnosti využití bezpilotních nosičů pro fotogrammetrické účely. Součástí
práce je vlastní pořízení snímků pomocí UAV a následné zpracování v programech
speciálně upravených pro data blízké letecké fotogrammetrie.
Sběru a zpracování geoprostorových dat v podobě snímků získaných z UAV
se věnuje i bakalářská práce A. Křížové UAV snímkování a jeho aplikace ve fyzické
geografii (2014). Část práce popisuje proces sběru dat v lokalitě Strážnického meandru,
použité nástroje a zpracování snímků do podoby ortorektifikované mozaiky a digitálního
výškového modelu. Součástí práce je vytvoření návodu pro zpracování snímků z UAV
v programu Agisoft PhotoScan Professional. Autorka se často odkazuje na disertační práci
J. Miřijovského Fotogrammetrický přístup při sběru geodat pomocí bezpilotních leteckých
zařízení (2013), jež se zaměřuje na problematiku aplikace UAV technologií v oblasti
fotogrammetrie pro sběr přesných geodat.
Disertační práce UAV Photogrammetry (EISENBEISS, 2009) se zabývá problematikou
využití dat pořízených UAV ve fotogrammetrii. Část práce se zaměřuje na samotné
bezpilotní měřící platformy, pozornost je věnována výhodám UAV a limitům, které jejich
využití představuje, kategorizaci fotogrammetrických platforem či UAV systémům.
Popisován je rovněž pracovní postup získávání dat pomocí UAV. Samostatná kapitola
se zaměřuje na fotogrammetrické zpracování dat. Popsány jsou zde komerční a nekomerční
fotogrammetrické softwary umožňující tvorbu digitálního modelu terénu (DTM), 3D
vizualizaci a tvorbu ortofota. V práci jsou rovněž popsány konkrétní aplikace UAV
ve výzkumu.

16

2.3 Aplikace UAV snímků a fotogrammetrie v různých oblastech
výzkumu
Článek Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to capture micro-topography
of Antarctic moss beds (LUCIEER et al, 2013) publikovaný v časopise International Journal
of Applied Earth Observation and Geoinformation zpracovává studii zabývající
se úbytkem ploch pokrytých mechy vlivem měnícího se klimatu v oblasti Východní
Antarktidy. Pro mapování ekosystému bylo využito multirotorového UAV. Na základě
technik Structure from Motion byly z leteckých snímků v programu Agisoft PhotoScan
zkonstruovány digitální model terénu a ortofoto mozaika.
Tématem využití UAV pro generování digitálního modelu terénu a ortofoto mozaiky
s vysokým rozlišením se zabývá i článek UAV-based remote sensing of the Super-Sauze
landslide: Evaluation and results (NIETHAMMER et al, 2011). Data pořízená pomocí UAV
byla následně zpracována ve fotogrammetrickém software. Součástí textu je
rovněž i srovnání výsledného modelu terénu vytvořeného na základě snímků z UAV
s modelem terénu generovaným z laserového skenování.
V publikace Suistainable Documentation in Archaeologi – Technological
Perspectives in Excavation and Processing (STRÖBELE, HEINZ, ZHIYONG, 2014) prezentuje
řada autorů své články týkající se moderních výzkumných technologií využívaných
při dokumentaci archeologických objektů. Jedná se především o metody spojené s UAV
snímkováním, se zaměřováním pomocí totální stanice či s fotogrammetrickými výpočty.
Na základě těchto dat a metod jsou pak vytvářeny 2D, 2,5D a 3D modely, digitální
výškové modely (DEM) či modely založené na pozemní fotogrammetrii.
Článek Capability of Low Cost Digital Camera for Production of Orthophoto
and Volume Determination (TAHAR, AHMAD, 2011) se zabývá vhodností použití
neměřických fotoaparátů pro účely rychlého sběru dat. Tato studie se snaží zhodnotit,
zda jsou snímky s vysokým rozlišením pořízené neměřickými fotoaparáty vhodné
pro tvorbu 3D modelů, digitálních výškových modelů a digitálních ortofot. V rámci studie
byla data zpracována v softwaru ERDAS Imagine.

2.4 Zhodnocení dostupné literatury
Rešerší článků zabývajících se problematikou fotogrammetrického zpracování
digitálních fotografií bylo zjištěno, že ve většině případů bylo ke zpracování dat primárně
použito specializovaných fotogrammetrických softwarů a nikoliv GIS softwarů. Jak ve své
práci uvádí Řehák (2012, s. 48), data pořízená UAV mají svým charakterem blíže
k pozemní fotografii než k letecké. Ke zpracování dat je vlivem použití neměřických
kamer a méně přesných inerciálních jednotek potřeba přistupovat odlišným způsobem.
Podle Řeháka jsou tak běžné softwary určené pro zpracování leteckých a satelitních
snímků (např. Geomatica) pro tato data nevhodné.
V diplomové práci M. Řeháka byla data pořízená zařízením UAV nejprve
zpracována ve fotogrammetrických softwarech (Pix4D, Aerogis, Dronmapper, Icaros). Zde
došlo k vytvoření digitálních modelů terénu a ortofotosnímků a takto fotogrammetricky
upravená data byla teprve vyhodnocována v geografických informačních systémech
(ArcGIS).
Analogický postup zpracování digitálních fotografií uvádí i článek Photogrammetric
Modeling + GIS (OPITZ, NOWLIN, 2012). Digitální pozemní fotografie z archeologického
výzkumu byly nejprve fotogrammetricky zpracovány ve specializovaných softwarech
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(PhotoModeler, Autodesk 123D Catch, Agisoft PhotoScan), kde byly jako výsledný
produkt vytvořeny texturované polygonální sítě zkoumaných objektů (textured polygonal
mesh) s informací o geometrii. Tyto fotogrammetrické modely byly následně spravovány
v prostředí GIS, a to za účelem organizace dat, vizualizace, prostorové lokalizace
a vytváření dokumentace.
Prostudováním řady článků a vědeckých prací bylo zjištěno, že Agisoft PhotoScan je
v současné době jedním z nejpoužívanějších softwarů pro vytváření 3D modelů
z digitálních fotografií.
Z řady článků, které byly vyhledány a v rámci rešerše prostudovány, se pouze jediný
zabývá nástroji pro zpracování digitálních fotografií přímo v prostředí GIS softwarů. Jedná
se o článek A Survey of Stereoscopic Visualization Support in Mainstream Geographic
Information Systems (BEKTAS, CÖLTEKIN, 2009). Pozornost je v něm zaměřena především
na existenci či neexistenci nástrojů pro stereoskopickou vizualizaci (stereoscopic
visualisation) přímo v prostředí GIS. Zjišťováno rovněž bylo, zda jsou do prostředí GIS
implementovány tradiční fotogrammetrické metody. Analyzovány byly softwary ArcGIS,
GeoMedia, ERDAS, AutoCAD, MicroStation, MapInfo, QGIS a GRASS GIS.
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3 FÁZE ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
Tato kapitola se zaměřuje na teoretický popis procesů souvisejících s průběhem
zpracování digitálních fotografií. Jednotlivé podkapitoly vycházejí z obecného schématu
uvedeného na obrázku č. 1 v kapitole 1. Následující text se zabývá především
geometrickými korekcemi, které transformují souřadnou soustavu obrazového záznamu
nebo velikost obrazového prvku. Geometrické korekce jsou prováděny z toho důvodu,
že nezpracovaná obrazová data často obsahují značné geometrické nepřesnosti a nelze je
tak použít jako mapu. Podle Dobrovolného (1998, s. 111) jsou v případě leteckých
fotografií původci nepřesností především kolísání výšky nosiče fotoaparátu, zdánlivé
změny v poloze objektů v důsledku kolísání nadmořské výšky terénu a nelinearity
v průběhu snímání. Před geometrickými korekcemi je však často nutné provést
radiometrické korekce. Při nich dochází k úpravě hodnot jednotlivých obrazových prvků,
aby co nejvíce odpovídaly skutečným odrazovým a zářivým vlastnostem povrchů. V rámci
radiometrických korekcí může docházet ke kompenzaci sezónních rozdílů, odstranění
náhodných radiometrických chyb a k atmosférickým korekcím. Podrobnější informace
uvádí Dobrovolný (1998).

3.1 Geometrické transformace obrazu
Geometrické transformace jsou užívány pro umístění rastrového obrazového
záznamu do souřadnicového systému. Přesná lokalizace obrazu je založena na znalosti
polohy tzv. identických (vlícovacích) bodů. Typ transformace závisí na povaze vstupních
dat, na požadované výstupní přesnosti a na počtu identických bodů. Transformace je
možné rozdělit do dvou skupin, a to na transformace v rovině a transformace v prostoru.
Vzhledem k zaměření této práce budou v následujícím textu popsány pouze rovinné
transformace.
3.1.1 Podobnostní transformace
Jedná se o lineární konformní transformaci, při níž dochází k zachování skutečného
tvaru i po procesu samotné transformace. Pro tuto transformaci je nezbytná existence
minimálně dvou dvojic identických bodů. Vyšší přesnosti transformace je dosaženo
za předpokladu, že jsou tyto dvojice bodů od sebe vzdáleny co nejvíce. Výhodou je vyšší
počet dvojic identických bodů, protože pro výslednou transformaci může být použita
metoda nejmenších čtverců. Metoda lineární konformní transformace zahrnuje tři základní
procesy, a to rotaci, posun počátku a změnu měřítka, která je v obou směrech
souřadnicových os stejná (WOLF, 2014, s. 559-561). Tato metoda je konformní (zachovává
úhlové poměry) a ekvidistantní (zachovává délkové poměry), z čehož vyplývá, že je
i ekvivalentní (zachovává plošné poměry).
Rovnice pro výpočet podobnostní transformace:
X = a0 + a1 ∙ x − b1 ∙ y
Y = b0 + b1 ∙ x + a1 ∙ y

(3.1)
(3.2)

Substitucí a1 = m ∙ cos α a b1 = m ∙ sin α se získá následující vztah:
X = a0 + m ∙ (x ∙ cos α − y ∙ sin α)

(3.3)
(3.4)

Y = b0 + m ∙ (x ∙ sin α + y ∙ cos α)
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Parametry 𝑎0 , 𝑏0 vyjadřují vzájemný posun počátků obou souřadných soustav, α značí
otočení, m je změna měřítka. Rovnici pro výpočet transformace je možné vyjádřit
i maticově, kde A značí matici soustavy:
X=A∙x+a
a
X
[ ]=[ 1
b1
Y

(3.5)

a0
−b1 x
] ∙ [y] + [b ]
a1
0

(3.6)

V nelineární formě, kde platí X 0 = a0 a Y0 = b0 , má pak matice podobu:
X = m ∙ R ∙ x + X0

(3.7)

X
cos α − sin α x
X
[ ] =m∙[
] ∙ [y] + [ 0 ]
Y0
sin α cos α
Y

(3.8)

3.1.2 Afinní transformace
Afinní transformace obrazu představuje speciální případ polynomické transformace,
a to prvního řádu. Jak uvádí Břehovský (2015, s. 60), jednotlivé souřadnice na sobě nejsou
závislé, jako je tomu v případě lineární konformní transformace. Z geometrického hlediska
dochází ke dvěma posunům, jedné rotaci, jedné deformaci úhlu mezi souřadnicovými
osami a změně měřítka každé souřadnicové osy původního souřadnicového systému.
Afinní transformace v rovině je tak 6prvkovou transformací. Koeficienty transformačních
rovnic jsou vypočteny na základě metody nejmenších čtverců. Minimálně jsou zapotřebí tři
dvojice identických bodů. Vhodnější ovšem je pracovat s více než třemi dvojicemi
identických bodů, protože v případě chybné pozice jednoho z párů je vliv na podobu
výsledného obrazu nižší. Afinní transformace je běžně používána při georeferencování
obrazu.
Rovnice pro výpočet afinní transformace:
X = a 0 + a1 ∙ x + a 2 ∙ y
Y = b0 + b1 ∙ x + b2 ∙ y

(3.9)
(3.10)

Substitucí a dosazením X0 = a0 a Y0 = b0 dostaneme nelineární tvar rovnice:
X = X 0 + mx ∙ x ∙ cos α − my ∙ y ∙ sin (α + β)
𝑌 = Y0 + mx ∙ x ∙ sin α − my ∙ y ∙ cos (α + β)

(3.11)
(3.12)

Parametry 𝑎0 , 𝑏0 (popř. 𝑋0, 𝑌0 ) udávají vzájemný posun počátků obou souřadnicových
soustav, α udává úhel rotace, β charakterizuje úhel popisující vzájemnou nekolmost os
x a y, 𝑚𝑥 je změna měřítka ve směru osy x a 𝑚𝑦 je změna měřítka ve směru osy y
(PAVELKA, 2004, s. 48).
Maticový zápis afinní transformace má následující podobu:
𝐌=𝐀∙𝐱+𝐚

(3.13)
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a1
X
[ ] = [b
Y
1

a2
a0
x
∙
+
]
[
]
[
y
b2
b0 ]

(3.14)

V nelineární formě má pak matice podobu:
mx ∙ cos α −my ∙ sin (α + β) x
X
X
] ∙ [y] + [ 0 ]
[ ]=[
Y0
mx ∙ sin α my ∙ cos (α + β)
Y

(3.15)

Písmeno A je používáno k označení transformační matice afinní transformace.
Při malém otočení a malé nekolmosti os odpovídá parametr 𝑎1 měřítkovému faktoru 𝑚𝑥
a parametr 𝑏2 měřítkovému faktoru 𝑚2 (PAVELKA, 2004, s. 49).
3.1.3 Polynomická transformace druhého a vyššího řádu
Jedná se o druh transformací, kde rostoucí řád polynomu vyžaduje vyšší počet dvojic
identických bodů. Polynomické transformace vyšších řádů se používají pro deformace
obrazů, které mají lokální charakter, nebo v případě, že je průběh těchto deformací
komplikovanější. V praxi se nejčastěji používají polynomické transformace 2. a 3. řádu,
protože vyšší řády nepřinášejí podstatnější zvýšení přesnosti, ale spíše naopak
(BŘEHOVSKÝ, JEDLIČKA, 2015, s. 60). Závislost řádu polynomu na počtu identických bodů
uvádí Dobrovolný (1998, s. 115). Grafické znázornění deformace obrazu při použití
různého stupně polynomu je pak dostupné na stránkách ArcGIS Help (ARCGIS HELP 10.2,
2015a).
Rovnice pro výpočet transformace 2. řádu:
X = a 0 + a1 ∙ x + a 2 ∙ y + a 3 ∙ x ∙ y + a 4 ∙ x 2 + a 5 ∙ y 2
Y = b0 + b1 ∙ x + b2 ∙ y + b3 ∙ x ∙ y + b4 ∙ x 2 + b5 ∙ y 2

(3.16)
(3.17)

Rovnice pro výpočet transformace 3. řádu:
X = a0 + a1 ∙ x + a2 ∙ y + a3 ∙ x ∙ y + a4 ∙ x 2 + a5 ∙ y 2 + a6 ∙ x 2 y + a7 ∙ xy 2 + a8 ∙ x 3 + a9 ∙ y 3

(3.18)
Y = b0 + b1 ∙ x + b2 ∙ y + b3 ∙ x ∙ y + b4 ∙ x 2 + b5 ∙ y 2 + b6 ∙ x 2 y + b7 ∙ xy 2 + b8 ∙ x 3 + b9 ∙ y 3

(3.19)
3.1.4 Projektivní transformace
Projektivní transformace je známa především z prostředí fotogrammetrie, někdy
bývá nazývána též kolineární nebo perspektivní. Jedná se o typ transformace, při němž je
obraz bodu pomocí středového promítání zobrazen z jedné roviny na druhou.
Rovnice pro výpočet projektivní transformace:
X=

Y=

a0 +a1 ∙x+a2 ∙y

(3.20)

1+c1 ∙x+c2 ∙y
b0 +b1 ∙x+b2 ∙y

(3.21)

1+c1 ∙x+c2 ∙y
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Jak uvádí Pavelka (2004, s. 51), systém rovnic je v tomto tvaru nelineární. Vynásobením
jmenovatelem a úpravou rovnic je získána lineární forma:
a0 + a1 ∙ x + a2 ∙ y − X − c1 ∙ x ∙ X − c2 ∙ y ∙ X = 0
b0 + b1 ∙ x + b2 ∙ y − Y − c1 ∙ x ∙ Y − c2 ∙ y ∙ Y = 0

(3.22)
(3.23)

Tento typ transformace není konformní, změna měřítka tedy není ve všech směrech
obrazu stejná, transformace však zachovává tzv. dvojpoměr délkových úseků mezi body
ležícími na jedné přímce (Pappova věta).
Podle Fajta (2015) jsou přímky z původního obrazu zobrazovány v novém obraze
opět jako přímky. Projevem lineární změny měřítka je deformace čtverců z původního
obrazu na lichoběžníky či obecné čtyřúhelníky v novém obraze. Po transformaci
se tak jejich prodloužené hrany sbíhají do jednoho společného bodu tzv. úběžníku
(DOLANSKÝ, 2006, s. 9).
Tento druh transformace bývá používán pro odstranění perspektivního zkreslení,
které vzniká při fotografování vlivem centrální projekce. Daný druh transformace je podle
Dolanského (2006, s. 9) vhodné užívat v případech, kdy není možné zajistit kolmost
fotoaparátu k rovině snímaného objektu. Vlivem nekolmosti se tak části objektu
lokalizované blíže k objektivu fotoaparátu jeví na fotce jako větší než části objektu ležící
dále od objektivu.

Obr. 4: Projektivní transformace obrazu (převzato: DOUBRAVA, 2005, s. 25)
3.1.5 Transformace spline a adjust
V podání softwaru ArcGIS se v případě transformace spline jedná o metodu rubber
sheeting optimalizovanou pro lokální přesnost. Funkce spline převádí zdrojové identické
body přímo do cílových identických bodů, z toho vyplývá, že pro pixely obrazu,
které se nacházejí ve větší vzdálenosti od identických bodů, není zaručena přesnost. Použití
této transformace je tak vhodné za předpokladu, že je vyžadována největší přesnost právě
v identických bodech. Tento druh transformace vyžaduje minimálně deset dvojic
identických bodů. Navýšení celkové přesnosti transformace je možné dosáhnout zvýšením
počtu identických bodů (ARCGIS HELP 10.2, 2015a).
Algoritmus transformace, která je v prostředí ArcGIS pojmenována adjust, je založen
na kombinaci polynomické transformace a interpolační techniky TIN. Nejprve je
prováděna polynomická transformace za pomoci dvou dvojic identických bodů.
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Na základě interpolační techniky TIN jsou pak zdrojové body přizpůsobeny tak, aby lépe
odpovídaly cílovým. Tento typ transformace vyžaduje minimálně tři dvojice identických
bodů (ARCGIS HELP 10.2, 2015a).

3.2 Georeferencování
Obrazová data mnohdy neobsahují žádnou prostorovou informaci nebo je tato
neadekvátní a snímky náležitě nekorespondují s daty přesně lokalizovanými
v souřadnicovém systému. Z tohoto důvodu je nutné provádět georeferencování obrazu,
tedy určení vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému
a geografickou polohou (SLOVNÍK VÚGTK, 2015). V praxi tak dochází k připojení snímků
ke kontrolním bodům, jejichž souřadnice x, y jsou známy.

3.3 Převzorkování obrazu
Jak uvádí Wolf (2014, s. 627), při pořizování snímků dochází ke sběru jednotlivých
vzorků signálu. Tyto digitální vzorky tvoří grid, jehož každé buňce náleží určitá DN
hodnota. Podle Dobrovolného (1998, s. 117) dochází při procesu převzorkování
(resampling) k přiřazení nové hodnoty DN každému obrazovému prvku ve výsledném
obraze. Tato DN hodnota je vypočtena z původního obrazu. Následující oddíly práce
zmiňují a charakterizují tři nejběžnější algoritmy převzorkování, a to metodu nejbližšího
souseda (nearest neighbour), bilineární interpolace (bilinear interpolation) a kubické
konvoluce (cubic convolution). Další výpočetně náročnější techniky nejsou příliš
používané, protože jsou obvykle velmi citlivé k šumu vyskytujícímu se na digitálních
snímcích. Převzorkování je prováděno za účelem porovnatelnosti obrazových záznamů.
3.3.1 Metoda nejbližšího souseda
Nejjednodušším algoritmem převzorkování obrazu je metoda nejbližšího souseda.
Jedná se o metodu, která nevypočítává novou DN hodnotu obrazového prvku, ale pouze
posouvá do nové pozice digitální hodnotu nejbližšího pixelu z původního obrazu
(DOBROVOLNÝ, 1998, s. 118). Výhodou tak je, že hodnoty ve výsledném obraze nejsou
modifikovány. Toto je důležité především pro data dálkového průzkumu Země, která jsou
následně využívaná pro klasifikaci. Nevýhodou této metody je možnost výskytu
nespojitostí ve výsledném obraze, a to z toho důvodu, že sousední pixely mohou být
posunuty až o polovinu šířky pixelu. Průběh tohoto algoritmu může mít za následek
duplikaci, či ztrátu některých hodnot obrazových prvků (NATURAL RESOURCES CANADA,
2015).

Obr. 5: Převzorkování metodou nejbližšího souseda (upraveno podle: NATURAL
RESOURCES CANADA, 2015)
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3.3.2 Metoda bilineární interpolace
Podle Dobrovolného (1998, s. 118) je z hlediska geometrické přesnosti výsledného
obrazu přesnějším algoritmem metoda bilineární interpolace. Hodnota nového pixelu
ve výsledném obraze je počítána jako vážený průměr DN hodnot čtyř nejbližších
obrazových prvků v původním obraze. Výsledný obraz se tak následně skládá z naprosto
nových DN hodnot. Výhodu tohoto algoritmu představuje fakt, že výsledný obraz
neobsahuje nespojitosti v poloze objektů, jako je tomu v případě metody nejbližšího
souseda. Ve výsledném obraze však dochází k odfiltrování některých vysokofrekvenčních
informací, což způsobuje, že jsou hrany v obraze méně zřetelné. Výsledný obraz je
proto shlazený a ztrácí do jisté míry rozlišení.

Obr. 6: Převzorkování metodou bilineární interpolace (upraveno podle: NATURAL
RESOURCES CANADA, 2015)
3.3.3 Metoda kubické konvoluce
Třetím nejčastěji používaným algoritmem pro převzorkování obrazu je podle
Dobrovolného (1998, s. 118) metoda kubické konvoluce. Nová hodnota obrazového prvku
ve výsledném obraze je vypočítána jako vážený průměr z šestnácti nejbližších pixelů
v původním obraze. Co se týče geometrické přesnosti, poskytuje tento algoritmus lepší
výsledky než výše zmiňované dva. Výsledný obraz je poměrně ostrý, avšak výpočet mění
původní hodnoty DN a průběh výpočtu je poměrně náročný.

Obr. 7: Převzorkování metodou kubické konvoluce (upraveno podle: NATURAL
RESOURCES CANADA, 2015)
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4 ANALÝZA SOFTWARŮ A JEJICH
ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

NÁSTROJŮ

PRO

V současné době je různými poskytovateli nabízeno velké množství komerčních
i nekomerčních GIS softwarů. Pro účely této práce však byly vybrány pouze některé. Jejich
výběr byl založen především na rešerši literatury. Do analýzy tak byly zahrnuty GIS
softwary, jež byly v pracích zabývajících se zpracováním digitálních fotografií zmiňovány
nejčastěji. Tyto byly dále doplněny o další GIS softwary, v jejichž nabídce byly zjištěny
nástroje pro zpracování digitálních snímků. Základním rozdílem mezi jednotlivými
uváděnými softwary je způsob jejich poskytování uživateli, tedy nutnost za použití daného
softwaru platit či nikoli. Dělení na komerční a nekomerční softwary bylo využito
i pro členění této kapitoly. Jako samostatně stojící je zde uváděn program Agisoft
PhotoScan. Jedná se sice o komerční software, avšak svým charakterem nespadá
do kategorie GIS softwarů.

4.1 Komerční GIS software
4.1.1 ArcGIS for Desktop
ArcMap
ArcMap je jednou ze základních součástí softwaru ArcGIS. Tato aplikace nabízí
různé funkce pro úpravu a zpracování digitálních snímků. Pro základní úpravu obrazu je
k dispozici nástroj Image Analysis. Ten umožňuje manipulaci s kontrastem, jasem
či průhledností snímku. Součástí Image Analysis je mimo jiné i okno pro volbu metody
převzorkování, nabízeny jsou metoda nejbližšího souseda, bilineární interpolace, kubické
konvoluce a majoritní metoda (ARCGIS HELP 10.2, 2015c). Dalšími možnostmi nástroje
Image Analysis jsou ořezávání a maskování snímků, výpočet NDVI indexu v případě
multispektrálních dat či vytváření dočasných vrstev mozaikováním a filtrací.
Pro určení absolutní polohy obrazových dat je v prostředí ArcMap k dispozici nástroj
Georeferencing. Součástí nástrojové lišty pro georeferencování jsou nástroje pro přidávání
kontrolních bodů, automatickou registraci, odstraňování kontrolních bodů či rotaci obrazu.
K dispozici je možnost volby typu transformace, ArcMap nabízí polynomickou
transformaci nultého, prvního (afinní), druhého a třetího řádu, transformaci spline a adjust
a projektivní transformaci. Pro vytvoření nově transformované datové sady je v nabídce
nástroj pro rektifikaci obrazu. Při ukládání nabízí software operátorovi možnost volby
velikosti buňky, formátu pro uložení, způsob komprese a způsob převzorkování obrazu
(metoda nejbližšího souseda, bilineární interpolace a kubické konvoluce).
Georeferencování rastru je možné provádět vhledem k vektorové prostorové databázi,
jinému již referencovanému rastru, automaticky k referencovanému rastru nebo ručním
vložení souřadnic x, y.
Ke zpracování a analýze obrazových dat jsou v prostředí ArcMap dále k dispozici
nástroje umožňující tvorbu obrazové mozaiky. ArcMap nabízí dvě možnosti
jak mosaikovat rastrová data. První z nich je virtuální mozaika (virtual mosaik), druhou
z nich je pak trvalé spojování rastrových dat do jedné mozaiky. V prostředí ArcToolbox
jsou v záložce s názvem Raster Dataset k dispozici nástroje k mozaikování vícečetného
rastrového souboru do jediného rastrového souboru. Těmito nástroji jsou:
 Mosaic To New Raster – spojuje vícečetný rastrový soubor do jednoho nového
rastrového souboru
 Mosaic – vytváří mozaiku do existujícího rastrového souboru
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Workspace To New Raster Dataset – vytváří mozaiku z dat uložených
v definovaném pracovním prostoru do jednotného rastrového souboru
Raster Catalog To Raster Dataset – vytváří mozaiku z obsahu rastrového katalogu
do nového rastrového souboru

K vytvoření mozaiky je možné použít i nástroj Mosaic nacházející se v nabídce
Image Analysis. Tento nástroj přidává vytvořenou mosaiku do okna Table of Contents
jako dočasnou vrstvu, pro trvalé zachování mozaiky je nutné ji uložit (ARCGIS HELP 10.2,
2015b).
Při mozaikování obvykle dochází k překryvu mezi jednotlivými sousedními
obrazovými daty. Pro určení hodnot obrazových prvků v překryvové části výsledné
mozaiky existuje sedm metod – First, Last, Blend, Mean, Minimum, Maximum, Sum.
Problematika je podrobněji řešena na stránkách ArcGIS Help (ARCGIS HELP 10.2, 2015d).
ArcPhoto
Nástroj ArcPhoto byl vytvořen jako modul pro ArcGIS for Desktop. Tento nástroj je
nabízen zdarma a jeho stažení je možné provést z webových stránek společnosti ESRI
(ARCSCRIPTS, 2015). Na základě nástroje ArcPhoto je uživatel schopen lokalizovat
digitální fotografie přímo na mapový podklad a vizualizovat je pomocí miniatur, dále
ze snímků vytvářet bodové třídy či nahrávat fotografie do geodatabáze. Nástroj ArcPhoto
využívá pro svou práci metadatový formát EXIF, který obvykle obsahuje informace
o druhu fotoaparátu použitého pro pořízení snímku, ohniskové vzdálenosti či souřadnicích
GPS místa pořízení snímku (BLOUDKOVÁ, BOROVANSKÝ, 2009, s. 26).
ERDAS Extensions for ArcGIS
Softwaru ArcGIS je společností Hexagon Geospatial, jež je divizí Intergraf
Corporation, nabízen balíček nástrojů s názvem ERDAS Extensions for ArcGIS. Jedná
se o extenzi zahrnující nástroje pro fotogrammetrické zpracování dat. Součástí extenze jsou
Stereo Analyst, FeatureAssist a ERDAS Terrain Editor. Nástroj Stereo Analyst umožňuje
vizualizaci objektů na základě stereo snímků a s tím související rychlejší identifikování
jednotlivých prvků obrazu. Výhodami nástroje je spolupráce s jakoukoli verzí ArcGIS
for Desktop, využívání standardních editačních nástrojů či možnost konvertování vrstvy
do 3D. Druhý nástroj ERDAS Terrain Editor for ArcGIS umožňuje editaci terénu, díky
němu je možné zobrazovat terén jako linie, body či TIN, vytvářet nové či dodatečné body
terénu s automatickou korelací. Feature Assist for ArcGIS pak dokáže vytvářet 3D modely
budov na základě okrajových linií střech (HEXAGON GEOSPATIAL, 2014a,b).
PointSampler
Pro analýzu digitálních snímků pořízených z malé vzdálenosti nad zemským
povrchem je v prostředí sofwaru ArcGIS možné pracovat s Add-in funkcí PointSampler.
Tato funkce byla vyvinuta australskou národní vědeckou organizací SCIRO s primárním
využitím v ekologických studiích. Původně byl tento nástroj vyvinut v roce 2010
jako extenze pro ArcGIS 9.3, současná verze je implementována do prostředí ArcGIS 10.0
ve formě Add-in funkce. PointSampler je nástroj umožňující poloautomatický bodový sběr
(point intercept sampling method) informací z digitálních snímků a sloužící k určení tříd
povrchů na snímku (GOBBET, ZERGER, 2014). Funkce je zdarma dostupná ke stažení
na webových stránkách organizace SCIRO.
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4.1.2 Geomatica - Orthoengine
Software vhodný pro zpracování obrazových dat je vytvářen kanadskou společností
PCI Geomatics. Jedná se o software Geomatica obsahující vhodné nástroje pro dálkový
průzkum Země, digitální fotogrammetrii, geoprostorové analýzy, produkci map či mozaik.
Pro zpracování dat pomocí fotogrammetrických metod obsahuje Geomatica modul
Orthoengine. Tento modul nabízí uživateli možnost geometrického zpracování rastrových
dat.
Konkrétně jsou v prostředí modulu Orthoengine k dispozici nástroje
pro ortorektifikaci, mozaikování a tvorbu digitálních výškových modelů. V rámci
ortorektifikace je možné provádět manuální výběr vlícovacích a kontrolních bodů
z různých referenčních zdrojů (GPS souřadnice, vektorová data,…), manuální
a automatický výběr spojovacích bodů, automatický výběr vlícovacích bodů či výběr
algoritmu pro převzorkování. Nástroje související s tvorbou mozaiky umožňují
automatické i manuální mozaikování, barevné korekce podél přechodových linií
nebo výběr algoritmu pro normalizaci snímku a výběr algoritmu barevného vyrovnání.
Generace digitálních výškových modelů je v prostředí Orthoengine možná
jednak na základě stereoskopických dvojic leteckých a družicových snímků,
jednak na základě vektorových výškových dat, a jednak na základě vlícovacích
a spojovacích bodů (GISAT, 2014).
4.1.3 Orbit Strabo
Orbit Strabo je profesionálním fotogrammetrickým softwarem integrovaným
do prostředí softwaru Orbit GIS. Tato implementace umožňuje uživateli jednak provádět
fotogrammetrické úkony a zároveň mít přístup k veškerým funkcím GIS.
Fotogrammetrická extenze Orbit Strabo obsahuje funkce Stereo Viewer, GIS-based Edit
Tools in stereo, Automatic Triangulation, DEM maker, TIN maker, Textured 3D maker,
Volume Calculator a OrthoMaker (ORBIT GEOSPATIALTECHNOLOGIES, 2014). Součástí
extenze Orbit Strabo jsou moduly Orbit Softcopy a Orbit StereoView obsahující funkci
StereoViewing. Na webových stránkách společnosti Orbit je dostupný návod obsahující
základní informace o práci s programem (ORBIT STRABO, 2014).
Tento software je řazen mezi komerční, avšak na webových stránkách společnosti
Orbit je zdarma k dispozici trialová verze podporující veškeré funkce Orbit Strabo.
Pro funkčnost extenze je nutná instalace programu Orbit GIS, který je rovněž možné
zdarma získat v trialové verzi.

4.2 Nekomerční GIS software
V následujícím textu jsou zmiňovány GIS softwary, které jsou poskytovány
pod licencí Open Source. Znamená to, že daný software má otevřený zdrojový kód.
Dle organizace OSI umožňuje tento druh licence uživateli software zdarma užívat,
upravovat ho a sdílet. Všechny dále zmiňované softwary jsou rovněž licencovány
na základě GNU GPL.
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4.2.1 QGIS
Pro práci s obrazovými daty je v prostředí softwaru QGIS k dispozici plugin
Georeferencer, umožňující lokalizaci snímků do souřadnicového systému. Georeferencer
dále disponuje nástroji pro transformaci obrazu. K dispozici je zde několik typů,
a to lineární transformace, Helmertova transformace, polynomické transformace prvního
až třetího řádu, transformace Thin Plate Spline a projektivní transformace. Součástí
pluginu je i volba metody převzorkování (metoda nejbližšího souseda, kubické konvoluce,
lineárního převzorkování, Cubic Spline a metoda Lanczos).
Dalším pluginem, který při své práci využívá digitální fotografie je Pic2Map. Tento
plugin je schopen provádět registraci šikmých snímků krajiny, vytvářet jejich umělé
modely a provádět běžné GIS úlohy přímo na snímku krajiny. Podstatou pluginu Pic2Map
je schopnost pracovat s šikmými snímky místo snímků svislých. Aby bylo toto možné, je
zapotřebí na základě dvojic identických bodů na snímku a digitálním výškovém modelu
odhadnout polohu, orientaci a vnitřní parametry fotoaparátu. Doporučovaným formátem
šikmého digitálního snímku je JPEG či PNG, digitální výškový model by měl být
ve formátu TIFF. Po určení polohy fotoaparátu je možné provádět běžné GIS úkony,
jako je digitalizace či měření. Přesnost výstupů závisí jednak na kvalitě digitálního
výškového modelu, a jednak na kvalitě odhadu polohy fotoaparátu. Plugin také umožňuje
ortorektifikaci zpracovávaného snímku. Požadavkem pro funkčnost pluginu je QGIS 2.2
ve 32bitové verzi, vyžadován je rovněž standard OpenGL ve verzi 3.0 (DOCUMENTS.EPFL,
2015).
QGIS, dříve označovaný jako Quantum GIS, je oficiálním projektem Open Source
Geospatial Foundation, který probíhá od roku 2007. Program je psaný v jazyce C++
a podporuje pluginy psané rovněž v jazyce C++ a Python. V současné době je software
volně dostupný na webu ve verzi 2.8.1 Wien. QGIS je možné používat společně s jinými
Open Source GIS softwary jako jsou PostGIS, GRASS či MapServer.
4.2.2 GRASS GIS
GRASS GIS je geografický informační systém pracující s rastrovými a vektorovými
daty. Součástí softwaru jsou rovněž subsystémy zajišťující vizualizaci dat a zpracování
obrazových dat. GRASS GIS zahrnuje více než 350 modulů pro správu, zpracování,
analyzování a vizualizaci dat. Mimo jiné funkce běžně nabízené různými GIS softwary
umožňuje GRASS GIS zpracování digitálních snímků. Program nabízí podporu pro UAV
snímky, letecké snímky a pro snímky pořízené družicovými systémy. K dispozici jsou
nástroje pro kanonickou komponentní analýzu (CCA), detekci hran v obraze, frekvenční
filtrování, Fourierovu a inverzní Fourierovu transformaci, dále nástroje pro úpravu
histogramu (histogram stretching), rektifikaci obrazu pomocí afinní či polynomické
transformace, ortorektifikaci, analýzu hlavních komponent (PCA), převzorkování obrazu
či řízenou (supervised) a neřízenou (unsupervised) klasifikaci obrazu (GRASS GIS, 2014).
Stejně jako je tomu v případě softwaru QGIS, je i GRASS GIS oficiálním projektem
Open Source Geospatial Foundation. Software byl původně vyvinut institutem U. S. Army
Construction Engineering Research Laboratories. Postupem času se rozsah využití
softwaru GRASS GIS velmi rozšířil a v současné době je využíván jak pro akademické,
tak i pro komerční účely a rovněž je využíván řadou vládních institucí jako např. NASA,
NOAA, USDA a dalšími organizacemi zabývajícími se životním prostředím.

28

4.2.3 SAGA GIS
Dalším softwarem z oblasti geografických informačních systémů poskytovaných
pod licencí Free Open Source je SAGA GIS.
Pro zpracování obrazových dat je v modulové knihovně softwaru SAGA řada
modulů. Převážná většina z nich je však primárně určena pro družicová data. Jako příklad
můžeme uvést moduly pro detekci změn, řízenou klasifikaci, SVM klasifikaci, moduly
pro výpočty vegetačních indexů, Tasseled Cap transformaci či modul pro automatické
hodnocení rozsahu oblačnosti (Automated Cloud Cover Assessment) (SAGA GIS, 2014c).
Součástí modulové knihovny jsou i dva moduly spadající do kategorie
fotogrammetrie. Prvním z nich je Module Resection (Terrestrial), který na základě třech
bodů na snímku se známými souřadnicemi vypočítá metodou nejmenšího čtverce
Cardanův úhel orientace snímku. Cardanův úhel slouží k následné transformaci
mezi souřadnicemi snímku a skutečnými souřadnicemi. Tento modul je určen výhradně
pro pozemní snímky (SAGA GIS, 2015b).
Druhým dostupným modulem řazeným do kategorie fotogrammetrických nástrojů je
pak Module Colorisation. Tento modul propojuje informaci o barvě z RGB snímku
s jednotlivými body z mračna bodů. Vstupními daty modulu jsou tak RGB snímek, mračno
bodů a prvky vnitřní a vnější orientace. Nezbytnými prvky vnitřní orientace jsou ohnisková
vzdálenost (focal length) udávaná v mm, velikost pixelu v µm a tzv. principal point offsets
v pixelech. Volitelnou položkou jsou parametry radiálního zkreslení (radial distortion)
(SAGA GIS, 2015a).
Mimo SAGA API je převážná většina zdrojových kódů poskytována pod licencí
GNU GPL. SAGA API pak používá licenci GNU LGPL, která umožňuje použití API
knihovny v modulech SAGA, které nejsou automaticky publikovány jako Open Source.
Software je psán v programovacím jazyku C++. Struktura softwaru je modulární,
základem je API, dále modulové knihovny (Module Library) a GUI. V současné době je
k dispozici nejnovější verze softwaru, a to 2.1.4, která byla spuštěna 13. 11. 2014.

4.3 Agisoft PhotoScan
Agisoft PhotoScan je softwarový produkt umožňující fotogrammetrické zpracování
digitálních snímků a generování 3D prostorových dat. Nejedná se o software spadající
do kategorie geografických informačních systémů. Jeho výsledné produkty však mohou
být v GIS aplikacích s úspěchem použity. Hojně bývá tento software používán
k dokumentaci v oblasti archeologie.
Společnost Agisoft nabízí software ve dvou verzích, a to Agisoft PhotoScan
Professional a Agisoft PhotoScan Standard. Jednotlivé verze se liší nástrojovým
vybavením. Zatímco druhá zmiňovaná verze softwaru umožňuje uživateli provádět pouze
fotogrammetrickou triangulaci, generování mračna bodů a 3D modelování, Agisot
PhotoScan Professional nabízí kromě těchto tří funkcí ještě nástroje pro tvorbu digitálního
modelu povrchu (DSM) a digitálního modelu terénu (DTM), nástroje pro georeferencování
snímků na základě metadat o snímku uložených ve formátu EXIF či na základě informací
o poloze kontrolních bodů. Agisot PhotoScan Professional dále nabízí možnost
exportování georeferencované ortomozaiky ve formátech kompatibilních s GIS softwary,
k dispozici jsou nástroje pro měření vzdáleností, ploch a objemů a rovněž nástroje
pro zpracování multispektrálních snímků (AGISOFT, 2014a). Výhodou tohoto softwaru je
možnost exportu dat ve formátu ESRI ASCII. Agisoft PhotoScan je řazen do kategorie
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komerčních softwarů. Na oficiálních webových stránkách je však možné získat 30denní
trialovou verzi nebo demo verzi.
4.3.1 Podporované formáty
Agisoft PhotoScan umožňuje exportování modelu v různých formátech. Výsledný
produkt je možné exportovat ve formě 3D modelu, ortofota nebo digitálního výškového
modelu. Možný je rovněž export textury a mračna bodů. Podporované formáty uvádí
tabulka č. 1.
Tab. 1: Možné formáty exportu (upraveno podle: AGISOFT, 2014b)
exportovaný objekt
formát exportu
Wavefront OBJ
(*.obj)
Stanford PLY
(*.ply)
XYZ Point Cloud
(*.txt)
ASPRS LAS
(*.las)
Mračno bodů
ASTM E57
(*.e57)
Universal 3D
(*.u3d)
Potree
(*.zip)
PhotoScan OC3
(*.oc3)
Adobe PDF
(*.pdf)
Wavefront OBJ
(*.obj)
3DS models
(*.3ds)
COLLADA
(*.dae)
Stanford PLY
(*.ply)
STL models
(*.stl)
3D model
Autodesk DXF
(*.dxf)
Autodesk FBX
(*.fbx)
Universal 3D
(*.u3d)
VRML models
(*.wrl)
Adobe PDF
(*.pdf)
GeoTIFF
(*.tif)
JPG
(*.jpg)
Ortofoto
PNG
(*.png)
Google Earth KML
(*.kml)
Google Earth KMZ
(*.kmz)
GeoTIFF elevation
(*.tif)
Arc/Info ASCII Grid
(*.asc)
Digitální výškový model Band interleaved file format (*.bil)
XYZ
(*.xyz)
Sputnik KMZ
(*.kmz)
Na základě znalosti typů formátů podporovaných softwarem Agisoft PhotoScan byla
provedena analýza, do jaké míry jsou tyto formáty podporovány komerčními
a nekomerčními GIS softwary. Jako zástupce komerčních softwarů byl zvolen ArcGIS,
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jako zástupce nekomerčních pak QGIS. V případě programu ArcGIS byla zjištěna možnost
zpracování většiny formátů uváděných v tabulce č. 1, výjimku představují pouze formáty
KMZ, Stanford PLY, STL models, Autodesk FBX a Univerzal 3D models.
Podle interaktivního návodu pro práci s 3D modely v prostředí ArcGIS uváděného
na stránkách Geospatial Modeling & Visualization (2015) jsou nejvhodnějšími formáty
pro export modelů VRML (*.wrl), COLLADA (*.dae) a 3DS models (*.3ds). V prostředí
ArcGIS je možné model umístit do jeho reálné polohy v prostoru. Často dochází
k digitalizaci jednotlivých částí modelu např. vektorizace kostí či jiných archeologických
předmětů. Výsledné digitalizované prvky bývají používány pro zjednodušené reprezentace
modelů, pro vytváření 2D plánů či pro prostorové analýzy.
V případě softwaru QGIS je podpora formátů o něco nižší než je tomu v prostředí
ArcGIS. QGIS podporuje všechny formáty, v nichž mohou být z programu Agisoft
PhotoScan exportovány mračna bodů, ortofota a digitální výškové modely, mimo formáty
KMZ a Wavefront OBJ (*.obj). Co se týče formátů, v nichž jsou exportovány modely,
podporuje QGIS pouze Autodesk DXF (*.dxf).

4.4 Srovnání funkcí softwarů
V následujícím textu jsou srovnávány dva běžně používané GIS softwary, a to QGIS
jako zástupce nekomerčních programů a ArcGIS jako zástupce komerčních. Zjišťována
byla především jejich schopnost provádět s digitálními fotografiemi úkony popisované
v kapitole 3.
Oba analyzované softwary nabízejí uživateli shodný počet typů transformací (sedm).
Ne všechny typy jsou však totožné. Nejjednodušší metodou transformace, která je uživateli
k dispozici v prostředí ArcGIS je polynomická transformace nultého stupně. Dle informací
uvedených na stránkách ArcGIS Help (2015a) je tento typ transformace vhodný
pro již georeferencovaná data, u nichž je nutný pouze malý posun. Vyžadována je pouze
jedna dvojice identických bodů. Za alternativu je v prostředí QGIS možné považovat
lineární transformaci, ta vyžaduje minimálně dvě dvojice identických bodů a je rovněž
doporučována pro zpřesnění polohy již georeferencovaných dat. V obou softwarech jsou
shodně nabízeny polynomické transformace prvního, druhého a třetího řádu, které vyžadují
nejméně tři, šest a deset dvojic identických bodů. Oba softwary shodně umožňují provádět
projektivní transformaci. Její použití je vhodné např. pro šikmé snímky či pro skenované
mapy. V obou softwarech se nacházejí transformace založené na funkcích typu spline.
ArcGIS zprostředkovává uživateli transformaci založenou na metodě rubber sheeting,
jež vlastně představuje lineární transformaci po částech. Její výhodou je, že deformuje
obraz pouze v určitých částech. V softwaru QGIS je nabízen specifický druh splinové
transformace, a to Thin Plate Spline. Dle QGIS User Guide (2015) je vhodné ji použít
pro velmi deformovaná data. Posledním typem transformace, kterou QGIS uživateli
poskytuje je Helmertova. Jedná se o speciální případ lineární konformní transformace,
kdy u transformovaného obrazu nedochází ke změně měřítka. Oproti softwaru QGIS
disponuje ArcGIS navíc transformační technikou s názvem adjust, jejíž princip práce je
uváděn v kapitole 3.
Georeferencování je možné bez obtíží provádět v obou softwarech. Jak v prostředí
QGIS, tak v prostředí ArcGIS je možné určovat souřadnice vlícovacích bodů na snímku
pomocí vektorové prostorové databáze, georeferencovaného rastru nebo manuálním
vložením souřadnic X a Y. ArcGIS je oproti QGIS navíc vybaven nástrojem
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pro automatické referencování obrazu k již referencovanému rastru. Tato metoda je
založena na spektrálních příznacích jednotlivých objektů.
Kapitola číslo tři uvádí tři typy nejběžněji používaných metod převzorkování obrazu,
a to metodu nejbližšího souseda, bilineární interpolace a metodu kubické konvoluce. Právě
tyto tři metody jsou nabízeny v prostředí ArcGIS. Ze zmiňovaných způsobů převzorkování
obrazu nabízí software QGIS pouze metodu nejbližšího souseda a metodu kubické
konvoluce. Navíc jsou zde však tři jiné způsoby převzorkování, a to metoda lineárního
převzorkování, která vypočítává hodnotu nového obrazového prvku na základě lineární
interpolace hodnot dvou pixelů původního obrazu, dále metoda Lanczos, jež stejně
jako metoda kubické konvoluce vytváří hodnotu nového obrazového prvku na základě
šestnácti nejbližších pixelů, avšak s odlišnou matematickou kombinací hodnot těchto
buněk, a metoda Cubic Spline.
V rámci kapitoly 4 bylo také zjišťováno, zda je v prostředí GIS softwarů možné
pouze na základě digitálních fotografií provádět generování 3D modelů či digitálních
výškových modelů. Žádné funkce tohoto typu nebyly zjištěny ani v softwaru ArcGIS
ani v softwaru QGIS. Z tohoto důvodu byla tvorba 3D modelů vyzkoušena v softwaru
Agisoft PhotoScan 1.1.3.2018. Podrobný postup je uváděn v kapitole 5. U výsledných
modelů bylo následně zjišťováno, zda je možné s nimi dále pracovat v prostředí GIS
a pokud ano, jakým způsobem.
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5 ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ V PŘÍPADOVÝCH STUDIÍCH
Na příkladech tří případových studií se tato kapitola zabývá tvorbou 3D modelu
z digitálních fotografií. Pro realizaci zvolených úkolů byl na základě předcházející rešerše
literatury a analýzy dostupných nástrojů GIS pro zpracování digitálních fotografií zvolen
software Agisoft PhotoScan. V jeho prostředí je tvorba 3D modelu objektu založena
na digitální metodě tzv. 3D pozemní fotogrammetrie. Jedná se o princip, který na základě
digitálních fotografií pořízených běžnými neměřickými digitálními fotoaparáty umožňuje
tvorbu 3D modelů objektů metodou obrazové korelace. Modelované objekty jsou nejprve
snímány digitálním fotoaparátem a následně zpracovány samotným softwarem.
Ten disponuje speciální metodou zpracování dat zvanou Structure from Motion. Jak uvádí
Miřijovský (2013, s. 97), kombinuje tato metoda výhody stereofotogrammetrických metod
a metod průsekové fotogrammetrie. Algoritmus Structure from Motion tak velmi
zjednodušuje proces snímkování, protože dokáže zpracovat jak snímky s rovnoběžnými,
tak s konvergentními osami záběru.

5.1 Obrazová korelace
Práce softwaru Agisoft PhotoScan je založena na principu obrazové korelace. Jedná
se o metodu automatického zpracování digitálních obrazových snímků. Při zpracování
dochází k hledání totožných bodů na dvou snímcích, jež byly pořízeny z různých míst.
Bez zásahu operátora je hledána poloha dvou odpovídajících si bodů a jsou zapsány jejich
snímkové souřadnice.
Pro určení polohy dvou bodů je vycházeno z předpokladu, že každý bod obrazu má
do jisté míry unikátní okolí. Pomocí tohoto okolí je možné určit jeho polohu v druhém
obraze. Pravděpodobnost nalezení správného bodu se zvyšuje s rostoucí velikostí okolí
bodu. Podobnost snímků je porovnávána na základě výpočtu korelačního koeficientu
(PAVELKA, 2003, s. 145).

5.2 Obecný postup pro pořízení snímků
Výhodou softwaru Agisoft PhotoScan je schopnost zpracovávat data pořízená
jakýmikoli digitálními fotoaparáty (měřickými i neměřickými). Aby výsledná podoba
modelu byla co nejpřesnější, je při pořizování snímků objektu zapotřebí dodržovat pravidla
uvedená v následujících oddílech. Jejich text čerpá informace z uživatelského manuálu
softwaru Agisoft PhotoScan (AGISOFT, 2014b) dostupného z webových stránek softwaru.
5.2.1 Parametry fotoaparátu a jeho nastavení
Pro pořizování snímků za účelem tvorby 3D modelu je vhodné používat digitální
fotoaparáty s rozlišením minimálně 5 MPix. Doporučováno je nepoužívat širokoúhlé
objektivy (ultra-wide angle lenses) a objektivy typu „rybí oko“ (fish-eye lenses).
Jako nejvhodnější je označováno využití objektivu s ohniskovou vzdáleností 50 mm.
Za předpokladu, že jsou i přesto data pořízena pomocí objektivu typu „rybí oko“, je toto
potřeba před samotným zpracováním dat nastavit v nástroji PhotoScan Camera Calibration.
Samotné snímkování objektu je zapotřebí provádět s dostatečným rozlišením.
Jak již bylo výše zmíněno, hodnota rozlišení by neměla být nižší než 5 MPix.
Podle Boháče (2014, s. 49) je optimální hodnota rozlišení cca 12 MPix, obecně platí,
že s rostoucím rozlišením roste podrobnost výsledku. Hodnota parametru ISO by měla být
co nejnižší, protože s jeho rostoucí hodnotou narůstá výskyt šumu ve snímku. Výsledné
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snímky by měly být dostatečně ostré, z tohoto důvodu je nutné použít dostatečně krátkou
dobu expozice.
5.2.2 Charakter fotografovaného objektu
Pro získání kvalitních snímků je nutné dodržet některé požadavky týkající
se charakteru fotografovaného objektu. Vhodné je vyhnout se snímkování objektů
bez výraznější textury, lesklým objektům či objektům obsahujícím části s velkou
odrazivostí (rozsáhlé skleněné či zrcadlové plochy). Snímkovaný objekt nesmí být
v pohybu, pohybuje se pouze fotograf se snímacím zařízením. Uživatelský manuál rovněž
doporučuje vyhnout se při snímkování absolutně plochým objektům. Snímky zpracovávané
v softwaru Agisoft PhotoScan nesmějí být předem nijak upravovány, nesmí tak být
provedena geometrická transformace obrazu (změna velikosti, rotace) či ořezání.
5.2.3 Proces snímkování objektu
Obecně platí, že čím více snímků je k dispozici, tím se dá očekávat lepší kvalita
výsledného modelu. Vyšší počet snímků totiž minimalizuje počet tzv. slepých oblastí,
které by softwaru zabraňovaly zrekonstruování geometrie. Překryv snímků by měl
v ideálním případě představovat minimálně 60 %. Pro dosažení vysoké kvality snímků je
nutné dobré osvětlení scény. Neměly by však být používány blesky, které vytvářejí
unikátní stíny pro každý snímek. Lepších výsledků je také možné dosáhnout snímkováním
při zatažené obloze. Obrázky č. 8 a 9 znázorňují vhodnou a nevhodnou pozici fotoaparátu
při snímkování objektu.

Obr. 8: Správná a špatná pozice fotoaparátu při snímkování rovné zdi objektu (upraveno
podle: AGISOFT, 2015b)

Obr. 9: Správná a špatná pozice fotoaparátu při snímkování izolovaného objektu (upraveno
podle: AGISOFT, 2015b)
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5.3 Vlastní pořízení a zpracování snímků
Následující text popisuje proces pořízení snímků a jejich zpravování v programu
Agisoft PhotoScan. Tvorba 3D modelu objektu byla provedena na dvou objektech odlišné
velikosti. Nižší úroveň je představována domečkem na dětském hřišti, vyšší pak kaplí
sv. Anny v Pardubicích. Odlišné úrovně velikosti byly zvoleny z toho důvodu, aby bylo
možné následně porovnat množství potřebných snímků, kvalitu výsledných produktů
a problémy vzniklé při generování modelů. Tyto dva objekty byly snímkovány
fotoaparátem Canon EOS 600D a vzhledem k poloze stanoviště je možné je zařadit
do kategorie pozemních snímků. Součástí praktické aplikace je i vytvoření digitálního
výškového modelu. Za tímto účelem byly použity fotografie pořízené přístrojem
GoPro HERO 3+ umístěným na UAV nosiči. Tyto snímky pak spadají do kategorie
leteckých.
5.3.1 Obecný postup práce v softwaru
Snímky všech objektů nafocených pro účely generování 3D modelu obsahovaly
i další objekty vyskytující se v jejich okolí. Po načtení snímků do softwaru Agisoft
PhotoScan proto bylo nutné provést vymaskování objektu zájmu. Tento úkon zajistí,
že generování modelu nebudou narušovat nežádoucí objekty. V následujícím kroku došlo
k výpočtu polohy fotoaparátu a seřazení snímků (Align Photos). Při tomto procesu
software na jednotlivých snímcích hledá totožné pixely za účelem spojení snímků.
Jak uvádí Miřijovský (2013, s. 98), výstupem kroku Align Photos jsou určené prvky vnitřní
a vnější orientace a mračno spojovacích bodů. Při tomto procesu je v poli Accuracy možné
volit tři úrovně přesnosti (High, Medium, Low). Možnost Pair preselection volená
při procesu výpočtu polohy fotoaparátu umožňuje urychlení tohoto procesu.
Další krok zpracování snímků představuje vygenerování hustého mračna bodů
(Build Dense Cloud). Zde je rovněž možné zvolit výslednou kvalitu mračna bodů,
nabízeny jsou možnosti Lowest, Low, Medium, High, Ultra high. Určován je rovněž
způsob filtrování bodů (Depth filtering). Vlivem některých faktorů (nedostatečná textura,
šum ve snímcích, neostrost snímků) se mohou mezi body vyskytovat odlehlé hodnoty
pixelů. Pro úpravu těchto nepřesností nabízí pole Depth filtering výběr ze čtyř algoritmů,
a to Disabled, Mild, Moderate, Aggresive.
Třetím krokem procesu bylo vytvoření 3D modelu (Build Mesh). V této fázi má
operátor možnost ovlivnit proces volbou třech parametrů. Prvním z nich je Surface type,
zde je možné zvolit parametr Arbitrary, který je vhodný pro jakýkoli druh modelovaného
objektu, doporučován je především pro objekty jako jsou sochy či budovy. Druhou
možností je pak parametr Height field, který je vhodný pro letecké snímky. Software dále
nabízí možnost volby zdrojových dat (Source data), a to Sparse cloud nebo Dense cloud.
Tato volba ovlivňuje kvalitu výsledného modelu. Možnost Sparse cloud je užívána
především pro rychlé a méně přesné modelování. Třetím voleným parametrem je Face
count určující počet trojúhelníků, jimiž je tvořena výsledná síť.
Posledním krokem tvorby 3D modelu je vytvoření textury (Build Texture). V této
části procesu nabízí Agisoft PhotoScan možnost zvolit způsob vytvoření textury (Mapping
mode) ze šesti módů – Generic, Adaptive otrhophoto, Ortophoto, Spherical, Single photo,
Keep uv. Bližší informace o jednotlivých módech uvádí uživatelská příručka softwaru
(AGISOFT, 2014b). Druhým nastavitelným parametrem je Blending mode, který určuje,
jakým způsobem budou DN hodnoty pixelů z různých snímků kombinovány ve výsledné
textuře. Pro tvorbu ortofot je nejvhodnější možnost Mosaic, kde algoritmus tvoří texturu
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na základě nejvhodnějších snímků. Možnost Average používá pro generování textury
průměrované hodnoty odpovídajících si pixelů, možnosti Max intensity a Min intensity
pak vybírají pixely s nejvyšší a nejnižší hodnotou. Podrobnější teoretické informace o tom,
jak pracují jednotlivé funkce, uvádí uživatelský manuál (AGISOFT, 2014b).
5.3.2 Modelování objektu nižší úrovně
Prvním objektem, jehož snímkování bylo provedeno, byl domeček na dětském hřišti.
Objekt byl snímkován v dopoledních hodinách při zcela zatažené obloze, parametry
snímkování uvádí tabulka č. 2.
Tab. 2: Parametry snímkování
datum pořízení
12. 2. 2015
závěrka clony
f/5
délka expozice
1/125 s
ISO
100
ohnisková vzdálenost
24 mm
formát snímku
JPG
šířka
5184 pixelů
výška
3456 pixelů
Vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně malý objekt o rozměrech
cca 150 x 200 x 200 cm, byly snímky pořizovány tak, že každý snímek zachycoval vždy
celý objekt. Tím byl splněn požadavek na minimální překryv snímků 60 %. Snímkování
bylo prováděno z kruhového půdorysu, jenž byl od objektu vzdálen cca 320 cm. Jednotlivé
snímky byly pořizovány při změně stanoviště o cca 1 m. Celkově došlo k nasnímání
38 fotografií objektu. Softwarem zrekonstruovanou polohu fotografií uvádí obrázek č. 10.

Obr. 10: Poloha a orientace jednotlivých snímků
Následné generování 3D modelu objektu bylo prováděno postupem uvedeným
v oddílu 5.3.1. Parametry nastavované v jednotlivých částech procesu zobrazuje tabulka
č. 3. Problémem zpracování dat v softwaru Agisoft PhotoScan je poměrně velká náročnost
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na operační paměť počítače. Při volbě některých parametrů tak musela být volena nižší
kvalita výsledků, aby byl počítač schopen operaci vůbec provést. Při generování modelu
dětského domečku nedošlo ke konfrontaci s téměř žádnými obtížemi a výsledný produkt
dosáhl poměrně dobré kvality.
Tab. 3: Parametry nastavené při generování 3D modelu
Align Photos
Accuracy
High
Pair preselection
Generic
Key point limit
0
Tie point limit
1000
Build Dense Cloud
Quality
Low
Depth filtering
Moderate
Build Mesh
Surface type
Arbitrary
Source data
Dense cloud
Face count
High (180000)
Interpolation
Enabled (default)
Build Texture
Mapping mode
Generic
Blanding mode
Mosaic (default)
Texture size/count
3000x1

Obr. 11: Výstupy fází generování 3D modelu – a) mračno bodů (Point Cloud), b) husté
mračno bodů (Dense Cloud), c) třídy hustého mračna bodů (Dense Cloud Classes), d) plný
model (Solid), e) trojúhelníková síť (Wireframe), f) plný model s texturou (Textured)
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5.3.3 Modelování objektu vyšší úrovně
Druhým objektem zvoleným pro snímkování a generování 3D modelu byla kaple
sv. Anny v Pardubicích. Důvodem výběru tohoto objektu byla především jeho vhodná
poloha a velikost. Kaple se totiž nachází mimo zástavbu, což umožňovalo pořídit
fotografie ze všech stran. Jedná se o stavbu o rozměrech cca 460 x 600 x 500 cm. Vlastní
snímkování kaple bylo prováděno opakovaně, protože při prvním pokusu o vytvoření
modelu nebylo dosaženo požadovaných výsledků.
Při prvním snímkování došlo k nafocení 119 snímků. Pořizovány byly v dopoledních
hodinách, avšak světelné podmínky nebyly zcela optimální, protože byla polojasná obloha
a měnila se tak intenzita osvětlení objektu. Parametry nastavení fotoaparátu uvádí tabulka
č. 4.
Tab. 4: Parametry snímkování
datum pořízení
8. 2. 2015
závěrka clony
f/6.3
délka expozice
1/125 s
ISO
100
ohnisková vzdálenost
24 mm
formát snímku
JPG
šířka
5184 pixelů
výška
3456 pixelů
Po načtení fotografií do prostředí softwaru Agisoft PhotoScan byl zadán příkaz
pro výpočet jejich polohy. Ten byl však proveden chybně a odhadovaná poloha fotoaparátu
hrubě neodpovídala poloze, z níž byl objekt skutečně fotografován (viz obr. č. 12).

Obr. 12: Chybně vypočítaná poloha snímků
S danými snímky byl pokus o seřazení proveden opakovaně, jejich poloha se mírně
upravila, avšak ani poté dostatečně neodpovídala skutečné poloze fotoaparátu. Z tohoto
důvodu bylo provedeno opravné snímkování, během něhož bylo postupováno
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tak, aby došlo k minimalizaci potenciálních chyb, jež jsou blíže rozebrány v oddílu 5.3.5.
Fotografování bylo prováděno v den s úplnou oblačností, opět v dopoledních hodinách.
Důraz byl kladen na správné zvolení parametrů fotoaparátu vzhledem k panujícím světelné
podmínkám (viz tab. č. 5). Pro jednoznačné určení pravé a levé zdi objektu byly na dolní
část fasády umístěny signalizační body v podobě barevných papírů obdélníkového tvaru
(viz obr. č. 13).
Tab. 5: Parametry snímkování
datum pořízení
27. 2. 2015
závěrka clony
f/6.3
délka expozice
1/125 s
ISO
100
ohnisková vzdálenost
24 mm
formát snímku
JPG
šířka
5184 pixelů
výška
3456 pixelů

Obr. 13: Signalizační body použité pro určení pravé a levé zdi kaple
Před započetím snímkování byl ve vzdálenosti cca 4 m okolo objektu vytyčen
kruhový půdorys. Vzhledem k rozměrům objektu nezachycují jednotlivé snímky
vždy celou stěnu, ale pouze její část. Aby jednotlivé snímky pokrývaly celou zájmovou
plochu, docházelo vždy na jednom stanovišti k vertikálnímu naklopení fotoaparátu
a pořízení snímků od základny objektu až k jeho nejvyššímu bodu. Stanoviště fotoaparátu
bylo posouváno postupně po kruhovém půdorysu vždy zhruba o vzdálenost 1,5 m. Celkově
bylo pořízeno 116 snímků.
V případě nově pořízené sady snímků již byla poloha jednotlivých fotografií určena
správně. Parametry nastavené pro generování modelu uvádí tabulka č. 6. Při generování
hustého mračna bodů však došlo ke špatnému výpočtu polohy některých bodů z oblasti
střechy objektu (viz obr. č. 14). Pro následné generování modelu bylo nutné tyto chybné
body odstranit, aby nenarušovaly další průběh výpočtu.
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Tab. 6: Parametry nastavené při generování 3D modelu
Align Photos
Accuracy
High
Pair preselection
Disabled
Key point limit
40000
Tie point limit
1000
Build Dense Cloud
Quality
Medium
Depth filtering
Moderate
Build Mesh
Surface type
Arbitrary
Source data
Dense cloud
Face count
Medium (466025)
Interpolation
Enabled (default)
Build Texture
Mapping mode
Generic
Blanding mode
Mosaic (default)
Texture size/count
4096x1

Obr. 14: Chybně vygenerované body hustého mračna v oblasti střechy
5.3.4 Tvorba digitálního výškového modelu
V prostředí softwaru Agisoft PhotoScan je na základě leteckých snímků možné
provádět i tvorbu digitálních výškových modelů či tvorbu ortofot. Při další praktické
aplikaci jsme na základě snímků pořízených pomocí kamery GoPro Hero 3+ umístěné
na nosiči UAV provedli generování digitálního výškového modelu. Použitá data
zachycovala sesuvové území v poli nedaleko obce Nebovidy. Generování modelu bylo
prováděno obdobným způsobem, jaký je popsán v oddíle 5.3.1 s tím rozdílem,
že pro umístění modelu do souřadnicového systému bylo použito vlícovacích bodů
s přesně zaměřenými souřadnicemi. Podrobnější popis importu souřadnic do softwaru
uvádí Křížová (2014, příl. 7). Nastavení parametrů použitých při tvorbě modelu uvádí
tabulka č. 7. Jednotlivé výstupy fází generování modelu pak zobrazuje obrázek č. 15.

40

Tab. 7: Parametry nastavené při generování 3D modelu
Align Photos
Accuracy
High
Pair preselection
Generic
Key point limit
0
Tie point limit
1000
Build Dense Cloud
Quality
Medium
Depth filtering
Moderate
Build Mesh
Surface type
Height field
Source data
Dense cloud
Face count
High (982 149))
Interpolation
Enabled (default)
Build Texture
Mapping mode
Ortophoto
Blanding mode
Mosaic (default)
Texture size/count
4096x1

Obr. 15: Výstupy fází generování 3D modelu – a) husté mračno bodů (Dense Cloud), b)
třídy hustého mračna bodů (Dense Cloud Classes), c) plný model (Solid), d) plný model
s texturou (Textured)
Výsledný produkt byl vyexportován jako výškový model terénu ve formátu Arc/Info
ASCII Grid (*.asc) a nahrán do prostředí softwaru ArcGIS a QGIS. V obou GIS
softwarech bylo z digitálního výškového modelu provedeno generování vrstevnic.
V případě softwaru ArcGIS byla použita funkce Contour (Spatial Analyst), v prostředí
softwaru QGIS je tato funkce pojmenována totožně. Vzhledem k tomu, že nadmořská
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výška zaměřených vlícovacích bodů pohybuje v rozmezí 12 m, byl interval mezi
vrstevnicemi zvolen 0,2 m.
5.3.5 Diskuse výstupů
V obou případech tvorby 3D modelu objektu i v případě tvorby digitálního
výškového modelu došlo k úspěšnému vytvoření výstupů. U obou modelovaných objektů
(kaple, dětský domeček) je možné pozorovat jisté nedostatky ve výsledcích. Ty
však primárně vyplývají z fotografických podkladů, nikoli z práce softwaru.
Objekt nižší úrovně (dětský domeček) má drobné nedostatky v oblasti sedla stříšky.
V tomto místě je patrná absence textury. Ta nebyla vygenerována z toho důvodu,
že mezi zpracovávanými snímky nebyly zahrnuty takové, které by tuto oblast zachycovaly
ze směru blízkého kolmému. Problém neexistence textury je možné pozorovat i v případě
schodu před kruhovým vstupem do domečku. Tento schod na snímcích sice zachycen je
(na rozdíl od sedla stříšky), avšak úhel snímání není dostatečně velký, aby byl software
schopen plochu schodu zrekonstruovat. Možným řešením by mohlo být dodatečné
nasnímkování objektu z vyvýšeného místa, např. ze žebříku, a doplnění projektu
v softwaru o tyto snímky.
U objektu vyšší úrovně (kaple) byl řešen problém s neschopností programu provést
správné seřazení snímků. Tento jev je možné odůvodnit několika příčinami. První z nich je
charakter objektu. Dá se předpokládat, že software měl při řazení fotek obtíže s určením
pravé a levé boční stěny objektu, protože tyto jsou téměř totožné a na fasádu nebyly
při prvním snímkování umístěny žádné signalizační body, které by pomohly určit polohu
snímků. Druhou možnou příčinou je nevhodné nastavení parametrů fotoaparátu (ISO,
závěrka clony, doba expozice) při daných světelných podmínkách. Je tak možné,
že pro zpracování v softwaru nebyly snímky dostatečně ostré či byly příliš přesvětlené.
Třetím možným vysvětlením problému by mohl být nedostatečně systematický způsob
snímkování a s tím související nedostatečná překryvnost snímků. Software by
tak nedisponoval dostatečným množstvím spojovacích bodů, na jejichž základě dochází
k seřazení snímků.
Jak již bylo výše zmíněno, druhý objekt byl z tohoto důvodu nasnímkován podruhé.
Tato série snímků již byla seřazena správně. Vyskytl se však nový problém, a to takový,
že poloha značné části bodů střechy byla vypočítána nesprávně. Tyto body bylo nutné
před dalším zpracováním odstranit. Neexistence bodů v některých částech střechy
však způsobila vytvoření „děr“ ve výsledném modelu (viz obr. č. 16).
Nejpravděpodobnějším vysvětlením vypočtení špatné polohy bodů je nevhodná poloha
fotoaparátu vzhledem k snímané části objektu. Tuto skutečnost mohlo způsobit jednak
naklopení fotoaparátu při snímkování, a jednak příliš malý úhel mezi rovinou střechy
a rovinou osy objektivu. Z přibližného výpočtu bylo zjištěno, že velikost tohoto úhlu byla
cca 25° Možným řešení problému by opět mohlo být dodatečné pořízení snímků z výše
položeného stanoviště fotoaparátu, čímž by došlo ke zvětšení úhlu mezi výše zmiňovanými
rovinami.
Jisté nedokonalosti můžeme spatřovat i v oblasti věže, jejíž koncová tenká část
s křížem chybí zcela. Tato skutečnost pravděpodobně nesouvisí s rozměrem kříže
či s tenkostí materiálu. Obdobných rozměrů totiž dosahují i části mříže v oblasti dveří,
v jejím případě však generovaný model dosáhl velmi dobrého výsledku. Jako odůvodnění
absence kříže a koncové části věže ve výsledném modelu se nabízí jednak větší vzdálenost
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od stanoviště fotoaparátu než v případu mříže, a jednak příliš malý úhel mezi rovinou věže
a rovinou osy objektivu.

Obr. 16: Neúplnost modelu v oblasti střechy
Velmi dobré kvality je však dosaženo v oblasti čelní a zadní stěny a bočních stěn
v rozmezí od základny po střechu (viz obr. č. 17). Tyto části budovy byly zachyceny
z téměř kolmé polohy fotoaparátu.

Obr. 17: Výsledný model kaple z boku a zpředu
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V případě digitálního výškového modelu sesuvu byla ověřena jeho zpracovatelnost
v prostředí komerčního i nekomerčního GIS softwaru. Výsledná vrstva vrstevnic byla
v obou softwarech vygenerována se stejnou přesností. Vypovídající výškovou hodnotu
mají vrstevnice v oblasti s body s přesně zaměřenou nadmořskou výškou. Zvýšení
přesnosti průběhu výsledných vrstevnic by mohlo být dosaženo navýšením počtu
zaměřených bodů.

Obr. 18: Vrstevnice generované v prostředí softwaru ArcGIS a poloha vlícovacích bodů
s nadmořskou výškou
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6 ZÁVĚR
Digitální fotografie jsou v současné době velmi významnou metodou pro mapování
s různými objekty zájmu. Vzhledem k vysoké kvalitě běžně dostupných neměřických
fotoaparátů je tato metoda i poměrně levnou záležitostí. Bylo zjištěno, že analyzované
softwary běžně podporují práci se snímky v podobě geometrických transformací.
Ve většině případů totiž není poloha fotoaparátu zcela kolmá ke snímanému povrchu
a snímky jsou tak zatíženy zkreslením, které je eliminováno na základě volby vhodného
druhu transformace. Dalšími běžně dostupnými nástroji jsou takové, které umožňují určení
přesných souřadnic bodů na snímcích a převzorkování obrazu. Mezi GIS softwary
zabývajícími se primárně zpracováním dat dálkového průzkumu Země se z analyzovaných
softwarů řadí Geomatica a GRASS GIS. Svými vlastnostmi jsou však spíše určeny pro data
pořízená družicovými systémy či snímkovacími letadly. Jejich nástroje tak nejsou příliš
vhodné pro zpracování snímků z malé pořizovací vzdálenosti. Práce se rovněž zaobírala
otázkou, zda jsou současné GIS softwary či jejich extenze schopné provádět generování
3D modelů pouze na základě fotografických dat. U žádného z analyzovaných softwarů
nebyla tato funkce nalezena. Provedením rešerše literatury však bylo zjištěno, že tento
úkon bývá s úspěšností prováděn v softwaru Agisoft PhotoScan, který disponuje metodou
Structure from Motion. V rámci praktické části práce byly v tomto softwaru zpracovány tři
případové studie. První dvě představovaly tvorbu 3D modelů objektů na základě
pozemních snímků objektů, třetí pak představovala tvorbu modelu ze snímků pořízených
UAV zařízením. Ve všech třech případech došlo k úspěšnému vytvoření 3D modelů.
Pro výstupné modely pak byly zjišťovány možné způsoby jejich dalšího zpracování v GIS
softwarech. Jistou nevýhodu představuje neschopnost GIS softwarů zobrazovat 3D modely
společně s jejich texturou vytvořenou z digitálních fotografií. U digitálního výškového
modelu vyexportovaného ve formátu ASCII Grid byla v softwarech ArcGIS a QGIS
ověřena možnost generování vrstevnic, a to se stejnou přesností výstupu. Zjištěna byla
rovněž možnost lokalizace modelů objektů do souřadnicového systému a možnost
vektorizace částí modelu. Na základě analýzy do jaké míry jsou 3D formáty podporovány
v GIS softwarech můžeme konstatovat, že jejich podpora je vyšší u komerčních.
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7 SEZNAM ZKRATEK
2D
2,5D
3D
API
ASCII
ASPRS
ASTM
BIL
CCA
CMOS
ČVUT
DAE
DEM
DN
DSM
DTM
DXF
EDS
EXIF
FBX
GIS
GPL
GPS
GRASS
GUI
ISO
ISPRS
JPEG
KML
KMZ
LGPL
LAS
NASA
NDVI
NOAA
OSI
PCA
PDF
PLY
PNG
RGB
SAGA
SCIRO
STL
SVM
TIFF
TIN
TXT

Two-Dimensional space
Two-and-a-half-Dimensional space
Three-Dimensional space
Application Programming Interface
American Standard Code for Information Interchange
American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
American Society for Testing and Materials
Band Interleaved by Line
Canonical Component Analysis
Complementary Metal – Oxide – Semiconductor
České vysoké učení technické
Digital Asset Exchange file
Digital Elevation Model
Digital Number
Digital Surface Model
Digital Terrain Model
Drawing Exchange Format
EBSCO Discovery Service
EXchangeable Image File
Filmbox
Geographic Information System
General Public Licence
Global Positioning System
Geographical Resources Analysis Support System
Graphical User Interface
International Organization for Standardization
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
Joint Photographic Experts Group
Keyhole Markup Language
Keyhole Markup language Zipped
Lesser General Public Licence
Laser File Format
National Aeronautics and Space Administration
Normalized Difference Vegetation Index
National Oceanic and Atmospheric Administration
Open Source Initiative
Principal Component Analysis
Portable Document Format
Polygon file format
Portable Network Graphics
Red-Green-Blue
System for Automated Geoscientific Analyses
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Stereo Lithography file format
Support Vector Machines classification
Tagged Image File Format
Triangulated Irregular Network
Text file format
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UAV
USDA
VRML
VÚGTK

Unmanned Aerial Vehicle
United States Department of Agriculture
Virtual Reality Modeling Language
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
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