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Laboratoř fotogrammetrie při katedře mapování
a kartografie na Stavební fakultě Čvur v Praze je
největším univerzitním centrem fotosrammetrie
vrepublice. Laboratoř fotogrammetrie s|olupracuje
s Laboratoří kvantitativních metod výzkumu památek
při FJFI CVUT a dále s dalšími subjekty, jako napři
klad se Státrrím ústavem památkové péče v Praze
a podobně.

Prostory laboratoře fotogrammetr ie zabír ají p\o -
chu přes 200 m., na které se na|ézá rozsáhlé přístroi ové
vybavení. V těchto prosrorách probíhá uyu.l.u 

".á 
so

studentů oboru Geodézie akartografie a dále zďe pra-
cuje 5 doktorandů. Laboratoř byla lybavována již od
šedesátých let tehdejší analogovou technikou. Stagnace
fotogrammetrie u nás v osmdesáých létech, zapÍíčině-
ná nedostatkem financí pro státní zakázky a technic-
k,i,rn zaostáváním, způsobila morální a technické opo-
třebení přístrojového vybavení. od roku 1990 se změ-
nou situace u nás došlo v oblasti technického zázemí
k odtržení praxe od vybavení vysokých škol. Vznikají
cí firmy přešly velmi rychle na moderní digitální tech-
nologie. Se zpožděním došlo v druhé polovině devade-
sáých let k obratu i v Laboratoři fotogrammetrie. Na
záklaďě grantových finančních zdrojů i investičních
prostředku fakulty vstoupila fotogrammetrie na ČVUT
do dalšího tisíciletí jako konkurenceschopný partner
soukromým firrnám a díky bohaté činnosti opět vzrri-
kají projekty výzkumného charakteru, které na vyso-
kou školu nepochybně patří. Činnost laboratoře se
v posledních pěti létech soustředila téměř výhradně na
vyllžiti pozemní fotogrammetrie zejména v oblasti
dokumentace památkoých objektu. od roku 1997
úzce spolupracuje s fotogrammetrickou částí Laborato-
ře kvantitativních metod při výzkumu památek' při-
čemž činrrost obou subjektů byla podporována vý-
znamnýmtgranty MŠMT a GAČR.

' Současná ýbava Laboratoře fotogrammetrie se
sk|ádázjedinečného a úplného souboru přesných foto-
grammetrických komor typu UMK 6.5, 10, 20' 30,
sMK 5.5' dále digitálních komor olympus 2000C
a25o0L a digttá|ní CCD video kamery SoNY. Pro
ánalýické r,yhodnocování snímků slouŽí čtyři velmi
přesné stereokomparátory typu STECOMETER
a DICoMETER s ýstupem na počítač' Digitální vy-
hodnocení obsahu snímkri |ze prováďět na šesti men-
ších digitálních stereofotogrammetrických stanicích
VSD Krakow a DVP Leica a dále na celkem třech
profesioniílních stanicích Intergraph ImageStation
a PhoTopol, vytlžívajících krystaloých býIi aprinci-
pu virtuální reality. V někteých případech, zejménapři
vyhodnocování archivních materiálů' se stále vylžívaji
starší analogové stroje s výstupem na počítač. Díky
spolupráci s Laboratoří kvantitativních metod výzkumu
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historickÝch

památek, která je zaměÍena zejména na fyzikáIni me-
tody (složení a datováni vzorlď)' je možno l,ryužívat
i její kvalitní fotogrammetrickou výbavu, která obsa-
huje kompletní soubor pro digitální průsekovou foto-
grammetrii RolleiMetric 6006 a software pro vyhodno-
cení MSR a CDW.

Projekty
Spolupráce mezi oběma laboratořemi přináší roč-

ně 4 - 6 projektu v podobě podrobně dokumentovaných
objektů. Je logické, že při tomto tempu by nebylo
moŽno hovořit o databázi památkových objekfu. Ze-
jména na záklaďě mezinároďních zkušeností a konzul-
taci pÍi odborných akcích pořádaných společnostmi
ISPRS a CIPA byla zvoIena a přizpůsobena metoda
jednoduchého fotogrammetnckého zaměÍeni historic-
kých objektu,kterávyuživá jednodušších a méně časo-
vě náročných metod. Jedná se o využiti digitálních
a neměřických komor tla základě ýzkumu jejich lyu-
žití pro blízkou fotogrammetrii. Vzhledem k co nej-
rychlejšímu získáváni dat byli zapojeni do projektu
také studenti v rámci jejich samostatné semestrální
práce' Lze předpokládat, že takto bude možno doku-
mentovat cca 80 - l00 objektu ročně' Přitom sama
databáze má sloužit zejménajako zdroj informací pro
další zpracování a diky jejímu vícejazyčnému prove-
dení i jako velmi výrazný pramen informací o památ-
kotlých objektech v naší republice pro zahran1čni zá-
Jemce' Studiem zahraníčních materiálů a odborných
akcí v poslední době lze v této oblasti fotogrammetrie
zaznamenat zjevrtý celosvětoý trend - zpřístupnění
a zviditelnění národních památek. Pro jejich doku-
mentaci i interpretaci ýsledků se přitom vylživá mi-
mo ruzných fotogrammetrických metod často i řady
netradičních metod a technologií (moiré, holografie,
multispektrál tí ata|ý za, laserové skenování, seismická
a r adar ov á analý za, termografie apod. )

XML jazyk

- 
Fotogrammetrická databžuehistorických objektu

Ceské republiky je koncipována jako soubor digitál-

prováděn po řadu let. Vzhledem k tomu, že nemáme
praktické zkušenosti s takovouto rozsáhlou prací
ane|ze ani předpokládat technické možnosti budoucích
let, byl pro popis dat pouŽit XML jazyk (Extensible
Markup Language). Tento jazyk je lytvořen pro obec-
ný popis dat a komunikaci na webu a Stane se zák|ad-
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ním komunikačním prostředkem v nejbližší budouc-

nosti. XML jazyk je podobný stávajícímu HTML'

kteý se stal základem při vývoji Intemetu' oba jazylqr

jsou odvozeny od obecnějšího základu pro popis dat -

SGML (Standard Generalised Markup Language)' Jak
je obecně známo, HTML jazyk definuje zejména obsah

a strukturu webovských stránek a již méně jejich

vzhled. Vývojem byly do HTML přidány nové tzv.

štítky (tags)' které vaúkly na zik|aďě požadavků uži-

vatelů. To ale způsobilo vzn1k rizných verzí a dálre

problémy s kompatibilitou zejména u někteých ne-

standardních konstrukcí. Jazyk HTML je jazykem

s daným souborem štítků. XML jazyk je oproti tomu
jazykem s jasnou a relatir,ně jednoduchou syntaxí

(XML je podmnožinou SGML) a uživatelé si def,rnují

vlastní štítky a způsoby jejich použití. Vzhledem ke

vztahu HTML a XML je jejich vzájemná konverze

poměrně jednoduchou zá|ežitostí a nástroje pro jejich

uskutečnění jsou již vývořené' Roztříštěnost rizných

verzí HTML má bý v nejbližší době vyřešena vznikem

XHTML, který \ze charakterizovat jako HTML jazyk

se s;'rrtaxí XML. V našem projektu chceme samozřej-

mě umožnit prohlížení a prohledáváni ďatabáze histo-

rických objektu. Naší snahou je vytvořit ďatabázt se

všemi vymoženostmi s tim, že veškeré výstupy budou

generovány zprimá,rnich XML dat. Technicky řečeno,

informace o kažďé historické památce (kažďý projekt)

budou uloženy ve svém adresáři na disku. V každém

adresáři je uložen jeden XML soubor popisující po-

drobně veškeré informace o projektu. Tento soubor se

může jmenovat například project.xml. Jak bylo uvede-

no již dříve, v XML ja,ryku lze definovat vlastní štítky.

V našem případě je tedy zák|aďnim elementem štítek
<project>. Soubor project.xml je vytvořen pomocí

zík|aďní konstrukce:

<project title=,'katedrála sv.Víta''>
<|-umístění všech dat popisujících projekt -->

</project>

V předchozím příkladu je nadpis atributem štítku project.

KaŽďý projekt je doprovazen lcátlcým popisem v anotaci.

XML popis tedy dále polůivá štítek ''arrnotation'':

<project title=''katedrála sv.Víta''>
<annotation>

<english>
St. Vitus Cathedral is situated on the Prague's Castle

</english>
<czech>
Cltámsv. Víta se nacházi na Pražském hradě ...'

<lczech>
</annotation>
</project>

<proj ect title=,'St. Vitus Cathedrď''>
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<annotation>
<english>
St. Vitus Cathedral is situated on the Prague's Castle
</english>
<czech>
Chrám sv. Víta se nacházi na Pražském hradě ....
</czech>

</annotation>
<kamera id="umk" cconst="99.09">
<!-- ..' další informace o UMK fotogrammetrické ko-

moře. ' .  -->
<camera>
<lmages>

<lmage file="svcat001.tif" camera="umk"
comment=''Severní pohled'' />

<image file="svcatO0l.tif" camera="umk"
comment:'' čelní pohled.' />

</images>
</project>

Tímto způsobem lze přidat další XML štítky

a atributy požaďované při popisu projekfu. Hodnota

''id'' u štítku ''camera'' mtůebýt použita jako link stej-

ně jako u štítku ''image'' v předešlém případě. Mezi

dalšími infotmacemi o projektu musí být jasně lokali-

zované informace, jako například lokalizační souřadni-

ce objekfu, okres, město apod' ZákIaďní idea projektu

Lzetedy popsat následovně: nejprve se věnujeme sběru

a klasif,rkaci dat' která popisujeme pomocí štítků XML.

Webovské stránky budou později generovány pomocí

software z XML dat' To je zřejmě nejpodstatnější na

celém projektu - možnost odložit technické a progra-

mátorské otázky na pozdější dobu. Pokud nastane

v budoucnu nutnost restrukturalizovat XML pbpis.

nebudou s tím spojeny žádné technické problémy

vzhledem k jasné XML syntaxi. obdobná situace 1e
nyní při převodech HTML presentací. Nutnost zák|aďní

změtty XML formátu není pravděpodobná a existuje

velmi jednoduché přidávání dalších štítku. K těmto

úvahám nás vede více neŽ dvouletá praktická zkuše-

nost s jazykem XML v oblasti geodetických ap|ikací.

Příklady fotogrammetrického zaměření objektu
Jako ukázka profesionální fotogrammetrické po-

drobné dokumentace byl vybrán románský kostel sv.

Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Tato ýpická ro-

mánská stavba (18 x 10 x 2o m) z 12. století s barokní

věží se ta|ézá cca 50 km východně od Prahy. Interiér
je zdoben cennými románskými nástěnnými malbami.

Před restaurátorskými pracemi, kdy část nákladů je

ltrazena z USA (Getty's Institute), byl objekt doku-

mentován fotogrammetricky za vyttžiti měřických

komor UMK l0 a RolleiMetric. Vyhodnocení snímků

bylo plně digitální a soustředilo se na venkorrní fasády

i interiér.
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obr 1'' Rovná u Stříbrné Skalice (okr. Kutná Hora), kostel sv. Jakuba, originální měřické snímlql pořízené komorou
UMK 10, dole stereodvojice.

obr 2. Rovná u Stříbrné Skalice (okr. Kutná Hora), kostel sv Jakuba, vektorové vyhodnocení severní strany.

DĚJINY STAVEB 2001 135



K. Pavelka - Za|oženi trické databáze historických objektů v Ceské republice

obr.3' Rovnóu Stříbrué Skalice (okr. Kutná Hora), kostel sv Jakuba,

snímek interiéru pomocí komory RolleiMetric.

obr' 4: Rovná u Stříbrné Skalice (okr. Kutná Hora), kostel sv. Jakuba, obrazoyé výstupy - vlevo fotoplán části

severní strany, vpravo rozyinutí maleb v apsidě do plochy
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obr. 5.. Jičín, Valdštejnská loggie, yektorové ,vyhorlnocení (jednotÍuchá dokumentace).

Při metodě jednoduché dokumentace historických
objektu lze užit například digitální komory nebo nemě-
řické komory pro záznam obrazové informace. Na
objektu je třeba pro možné vyhodnocení snímků změÍjt
alespoň minimální počet oměrných, případně přímo
vhodné vlícovací body. Těchto informací Ize využit
pro fotogrammetrické zpracování. Jako příklad je uve-
dena dokumentace Valdštejnské loggie v ltčíttě, jejiŽ
známější a zdobenější obdoba je ozdobou Valdštejnské
zahrady y Praze akterá koncem roku prošla restaurá-
torskými pracemi. Jičínská loggie ze 17. století byla v
nedávné době stavebně za1lštěna a zÍejmě tak i zachrá-
něna. Významnou úlohu přitom sehrála Společnost za
obnolu loggie v Jičíně.
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obr 6: Jičín, Valdštejnská loggie' 3D vyhodnocení provedené do fomy pohybové sekvence (iednoduchá dokumentace).
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Die Griindung der fotogrammetrischen
Datenbank der historischen Objekte in der
Tschechischen Republik
Karel Pavelka

In der h2ilfte des vorigen Jahres wurden die Arbeiten am
langfristigen Projekt mit der Bezeichung "Fotogrammetrische
Datenbank der Denkmalobjekte in der Tschechischen Repu-
blik'' erÓffnet. Dieses Projekt ist eine Fortsetzung der Arbeit
des Fotogrammetrielaboratoriums Fsv CVUT in Zusammen-
aÍbeit mit dem Laboratorium der kvantitativen Methoden der
Denkmalforschung FJFI CVUT und mit dem Staatsinstitut
der Denkmalpflege in Prag Der wesentlichste Teil des Pro-
jekÍs ist eine Datenbank der fotogrammetrischen Daten und
Produkte in der Digitďform (fotogrammetrische MeB - und
UnmeBaufnahmen, Fotopláne, ortofotos, Vektor - und 3D
Auswertung u. á.), begleitet von weiteren technischen, histo-
rischen und allgemein beschreibenden Informationen. In der
ersten Phase ist die Datenbank mit den in letzten 5 Jahren
vollendeten Projekten gefiillt. Weitere Quellen sind unvoll-
endete Projekte und Projekte, die mit einfacher Technologie
nach der Empfehlung CIPA vor allem mit Hilfe der Digital-
kammern bearbeitet werden. Mit Riicksicht auf die Verschie-
denheit von Materialien (Bild' Text, Koordinaten, Pláne
usw.) sind die zuki.inftigen Bediirfnisse und Entwicklung
nicht genau abzuschátzen. Aus diesem Grund werden die
Daten mit Hilfe der XML - Sprache (Analogie HTML tur

lnternet) allgemein beschrieben. Die XML - Sprache hat den
Vorteil, daB sie vom gebrauchten Hardware und Software
unabhiingig ist' Webprásentation, aussuchende Funktionen
werden von den XML - Dokumenten abgeleitet.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Ror'rrá bei Stříbmá Skalice (Kreis Kutná Hora), St.
Jakobskirche, originelle MeBaufnahmen, die mit der Kammer
UMK 10 gemacht wurden, unten Stereopaar.
Abb. 2: Rovná bei Sříbmá Skalice (Kreis Kutná Hora), St.
Jakobskirche, Vektorauswertung der nórdlichen Seite.
Abb. 3: Rovná bei Stříbrná Skalice (Kreis Kutná Hora)' St'
Jakobskirche, Aufnahme des Interieurs mit Hilfe der Kam-
mer Rollei Metric.
Abb. 4: Rovná bei Stříbrná Skalice (Kreis Kutná Hora), St'
Jakobskirche, Bildausgánge - links Fotoplan des Teiles der
nórdlichen Seite, rechts die Abwicklung der Apsisgernálde in
dte Fláche.
Abb' 5: Jičín' Walensteinsloggia, Vertorauswertung (einfache
Dokumentation).
Abb. 6: Jičín, Walensteinsloggia, 3D Auswerhrng - in die
Form der Bewegungssequenz durchgefuhrt (einfache Doku-
mentation).

(Úbersetzung M. Czech)
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