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FOTOGRAMMETRIE

Slovo fotogrammetrie vzniklo složením tří řeckých slov photos
(světlo), gramma (napsáno, nakresleno), metron (změřit).

Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se zpracováním informací o 
objektech měření získaných pomocí fotografických snímků. Informace 
o objektech se tedy nezískávají přímým měřením, ale měřením jejich 
fotografických obrazů.

Snímek, který je fotogrammetrií zpracováván je středovým průmětem 
pozorovaného území, objektu.

Základním úkolem fotogrammetrie je převedení tohoto středového 
průmětu na průmět pravoúhlý (vstupem je fotografický snímek a 
výstupem mapa nebo plán).

Geometrické vztahy mezi předmětem a jeho snímkem lze určit pomocí 
fotogrammetrických přístrojů (početně, graficky, mechanicky). Pomocí 
těchto přístrojů lze snímky proměřit a údaje zpracovat.



VÝVOJ
Počátky fotogrammetrie sahají daleko před vynález fotografie.
• Prvním, kdo uvedl do praxe středové promítání byl v 15. stol. Leonardo da Vinci. Pomocí tzv. camery obscury

obkreslil středové průměty, z nichž rekonstruoval mapové obrazy.
• Zakladatel fotogrammetrie je francouz Laussedat, který začal fotografické snímky využívat pro měřičské účely.
• U nás první fotogrammetrické měření provedl dr. Kořistka – průsekovou metodou určil polohu významných 

bodů v Praze (1867)
• S rozvojem létání se rozvíjela i letecká fotogrammetrie (první snímky 1858, velký rozmach za 1. světové války)
• V 80. letech 20. stol. se s vývojem počítačových technologií rozvíjela digitální fotogrammetrie.



Kritéria dělení fotogrammetrie
1. Podle polohy stanoviště (odkud získáváme snímky):

• Pozemní (terestrická) – architektura, stavebnictví, lékařství, …

• Letecká – pozemkové úpravy, archeologie, …

• Družicová

2. Podle počtu a konfigurace snímků (kolik snímků je třeba):

• Jednosnímková

• Vícesnímková (stereogrammetrie nebo průseková metoda)

3. Podle technologie zpracování (jak získáváme informace ze snímku):

• Analogové metody – optická, příp. mechanická rekonstrukce stavu při snímkování, 
jsou třeba přesné, ale složité optické přístroje, které vytvářejí technickými prostředky 
analogii vzniku snímků; dnes se již nepoužívá

• Analytické metody – analytické vyhodnocovací stroje měří snímkové souřadnice 
pomocí přesných komparátorů a transformují je do geodetického souřadnicového 
systému pomocí matematických vztahů

• Digitální metody – vstupem je digitální obraz, snímkové souřadnice se měří přímo na 
monitoru, je třeba specializovaný sofware a  hardware.



Pozemní fotogrammetrie

• Pevné (nepohyblivé) stanovisko je umístěné na Zemi. Je možné přesně určit polohu 
stanoviska a prostorovou orientaci snímku.

• Její zpracování je jednodušší, nevýhodou jsou však zakryté oblasti a proměnná přesnost.

• Užívá se pro měření menších území (architektura – zákres objektu do snímku, 
kriminalistika, lomy, …).



Letecká fotogrammetrie

• Snímky jsou pořízeny z pohybujícího se nosiče 
(např. letadlo).

• Výhodou je velká plocha zobrazená na snímku, 
nevýhodou je neznalost přesné prostorové polohy 
snímku v okamžiku expozice (složitější zpracování)

• Podle směru fotografování (směru sklonu osy 
záběru) rozlišujeme snímky horizontální, 
vertikální, šikmé.

• Podle způsobu fotografování – snímky jednotlivé, 
snímky řadové (fotografované tak, aby se 
překrývaly)



Družicová fotogrammetrie

• Snímky jsou pořízeny z kosmických nosičů.

• Stereoskopické snímky mohou být pořizovány třemi způsoby:

• Snímáním území ze dvou po sobě následujících drah s tím, že v jednom 
případě je nutné provést náklon skeneru do strany.

• Náklonem skeneru ve směru letu vpřed a zpět.

• Využitím překryvu území, snímaného ze sousedních drah.



Jednosnímková fotogrammetrie
Vyhodnocuje jednotlivé snímky. Měříme 2D souřadnice a 
určujeme také 2D souřadnice (výsledkem je rovinný obraz).

Pokud bychom chtěli rekonstruovat prostorový objekt 
musíme znát některé jeho rozměry nebo alespoň jejich 
poměr.

Vícesnímková fotogrammetrie
Zpracovává dva a více překrývajících se snímků. Měříme 2D 
souřadnice a určíme 3D souřadnice (předmět měření je 
zobrazen na všech snímcích).
• Stereofotogrammetrie – vyhodnocuje dva snímky, osy 

záběrů jsou přibližně rovnoběžné, výsledkem je prostorový 
model

• Průseková fotogrammetrie – pracuje se dvěma a více 
snímky, osy záběru snímků se sbíhají, odvozuje půdorys 
krajiny postupným protínáním ze snímků pořízených z 
geodeticky známých stanovišť, nevýhodou je horší 
identifikace bodů.



PRVKY VNITŘNÍ ORIENTACE SNÍMKU

Prvky vnitřní orientace jsou informace o aparátu, konkrétně hlavní bod a distance.

Distance odpovídá délce kolmice spuštěné z projekčního centra na obrazovou 
rovinu, tedy distance je ohnisková vzdálenost objektivu.

Hlavní bod H je pata kolmice v obrazové rovině. K prvkům vnitřní orientace můžeme 
přiřadit také horizont.

Důležitá je také poloha osy fotoaparátu vzhledem k zemi, při exponování snímku. 
Byla-li vodorovná mluvíme o vodorovném snímku, nepřímo to poznáme tak, že 
všechny svislé přímky jsou vodorovné. V opačném případě se jedná o šikmý snímek.



VODOROVNÝ SNÍMEK

Jak z daného středového průmětu vymodelovat prostorovou situaci? Co 
všechno musíme znát, aby byl středový průmět jednoznačný?

Příklad: Jaké těleso může mít tento průmět?



Může to být např. takovéto těleso.



Předpokládejme, že jde o krychli v průčelné poloze na základní rovině.

V takovém případě dokážeme najít horizont a hlavní bod. pokud chceme najít 
základnici, musíme znát nějaký údaj - rozměry krychle, poměry délek, úhly, …



Můžeme také určit distančníky a tedy distanci. Pokud však neznáme nějaký rozměr 
krychle, získáme nekonečně mnoho stejnolehlých krychlí, které mohou být vzorem k 
našemu průmětu.



Pokud známe nějaký rozměr, příp. 
poměr délek, atp., jsme schopni 
určit základní rovinu, základnici a 
tím pádem také krychli, která je 
vzorem pro průmět.



Příklad: Předpokládejme, že je zadána krychle v nárožní poloze stojící na základní 
rovině. Určete prvky vnitřní orientace.



Průsečíky rovnoběžných hran na podstavě jsou jejich úběžníky. Spojnice úběžníků je 
horizont. Na horizontu pak leží úběžníky všech přímek, které leží v podstavě (např. 
úhlopříčky).



Dolní distančník leží např. na 
Thaletově kružnici nad 
úběžníky hran (hrany ve 
skutečnosti svírají úhel 90°) a 
na oblouku, z kterého je vidět 
úsečka daná úběžníkem hrany 
a úběžníkem úhlopříčky 
podstavy pod úhlem 45°
(hrana a úhlopříčka podstavy 
svírají ve skutečnosti 45°).

Spustíme-li z dolního 
distančníku kolmici na 
horizont, získáme na horizontu 
hlavní bod H.



Pokud známe délku hrany 
krychle jsme schopni určit 
půdorys krychle a základnici.



Jak už jsme zmínili, abychom určili základnici a půdorys objektu, musíme znát nějaký 
jeho rozměr.

Pokud si základnici libovolně zvolíme, získáme pouze stejnolehlý objekt s daným 
objektem v příslušném měřítku.

Určením prvků vnitřní orientace dané fotografie určíme lineární perspektivu, ve 
které pak můžeme sestrojit další libovolné objekty do dané fotografie.



REKONSTRUKCE VODOROVNÉHO SNÍMKU POMOCÍ SVISLÉ STĚNY

V případě, že k určení 
dolního distančníku 
nemůžeme použít 
pouze úběžníky přímek, 
které leží ve vodorovné 
rovině, můžeme využít 
úběžníků přímek, které 
leží ve svislé rovině 
(stěně objektu).

Úběžníky přímek, které 
jsou ve svislé rovině, 
leží na úběžnici této 
roviny, která je kolmá k 
horizontu.



K určení dolního distančníku užijeme známé úhly 
objektu ve svislé stěně. Např. pokud známe 
poměr délek např. 3/5 stran stěny, pak můžeme 
určit odchylku 30,94° mezi úhlopříčkou a stranou 
stěny.

Tato odchylka 30,94° se také objevuje v 
trojúhelníku, který je tvořen středem promítání a 
úběžníky 𝑈𝑠 strany a úhlopříčky 𝑊𝑠 u vrcholu 𝑆.

V nákresně tedy vyneseme úhel 90° − 30.94° =
55,7°v bodě 𝑊𝑠 od úběžnice stěny.

Rameno tohoto úhlu protne horizont v bodě 𝐷´, 
který je stejně vzdálen od úběžníku 𝑈𝑠, jako střed 
promítání 𝑆. A protože dolní distančník je stejně 
daleko od horizontu jako střed promítání., leží 
dolní distančník na kružnici se středem v 
úběžníku 𝑈𝑠, procházející bodem 𝐷´.



Tímto postupem tedy 
zjistíme oblouk, na kterém 
leží dolní distančník. 

K přesnému určení polohy 
dolního distančníku musíme 
použít ještě jiný oblouk, např. 
Thaletovu kružnici nad 
úsečkou s koncovými body v 
úběžnících hran kolmých stěn 
𝐴𝐵 a 𝐴𝐹.



ŠIKMÝ SNÍMEK

Šikmý snímek je zobrazen v tříúběžníkové perspektivě. Určíme prvky vnitřní 
orientace, je-li dán šikmým snímkem kvádr se svislou hranou 𝐵𝐵´.



Určíme úběžníky 1𝑈2𝑈3𝑈 všech 
směrů, které jsou objektem 
zadány. Protože 𝐵𝐵´ je svislý 
směr, musí být zbývající dva 
směry vodorovné. Tedy spojením 
1𝑈2𝑈 získáme horizont. 

Hlavní bod 𝐻 je průsečík výšek v 
trojúhelníku 1𝑈2𝑈3𝑈. Patu 
kolmice z bodu 3𝑈 na horizont 
označíme 𝑈𝑠, tento bod je 
úběžník spádových přímek 
horizontálních rovin. Spustíme-li z 
bodu 𝐻 kolmici na 𝑈𝑠3U, protne 
Thaletovu kružnici nad úsečkou 
𝑈𝑠3U v bodě, jehož vzdálenost od 
hlavního bodu 𝐻 je distance. 



REKONSTRUKCE A ZAKRESLENÍ OBJEKTU DO VODOROVNÉHO SNÍMKU

Příklad: Je dán vodorovný snímek budovy. Proveďte rekonstrukci snímku, tj. určete prvky vnitřní 
orientace, znáte-li skutečný tvar a velikost půdorysu objektu. Dále určete základní rovinu a sestrojte 
otočení půdorys budovy.



Nalezení prvků vnitřní orientace:

V tomto případě rekonstruujeme objekt 
s obdélníkovým půdorysem. Neznáme 
skutečné rozměry objektu, pouze 
poměr délek stran obdélníku, který 
tvoří půdorys (v obrázku je znázorněn 
pomocný obdélník právě s tímto 
poměrem délek stran). 

V první fázi rekonstrukce dohledáme 
horizont. Zde jsme určili horizont 
pomocí úběžníků U a V (případně W), 
což jsou body, ve kterých se protínají 
průměty vzájemně rovnoběžných 
přímek ve vodorovných rovinách. 
Přímky, na kterých v obrázku leží hrany 
rekonstruovaného objektu, určujeme 
pouze přibližně obkreslením siluety 
objektu.



Díky určení prvků vnitřní 
orientace můžeme s 
výkresem pracovat jako s 
průmětem v lineární 
perspektivě. 

Na dalších dvou obrázcích 
můžeme vidět vkreslení 
nového objektu. Jednak 
obrázek s pomocnými 
konstrukcemi a výslednou 
vizualizaci.





V prostoru určíme polohu středu 
promítání. Jelikož neznáme skutečné 
rozměry rekonstruovaného objektu, 
z nekonečně mnoha stejnolehlých 
objektů v prostoru vybereme jeden, 
který středově promítáme do roviny 
fotografie. Jednak jsme v prostoru 
vymodelovali zjednodušený model 
rekonstruovaného objektu, a jednak 
model nově vkreslovaného objektu.


