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Fotogrammetrie 

 Úkol:  
 Pro stavební nebo jiné technické účely zjistit geometrické a polohové 

informace o objektu z obrazových záznamů (nejčastěji fotografie). 

 Fotografii lze zjednodušeně považovat za středový průmět, proto se využívají 

vlastnosti lineární perspektivy. 

 Zjištěné informace se využívají pro rekonstrukce chybějících prvků nebo 

návrhy nových objektů ve vazbě na již existující situaci.  

 

 



WWW.OPPA.CZ 3 

Fotogrammetrie 

Ukázka použití fotogrammetrické metody 

pro návrh dostavby 
 

Praha - Trójský zámeček 



WWW.OPPA.CZ 4 

Fotogrammetrie 

Ukázka použití fotogrammetrické metody pro návrh úprav okolí rodinného domku 



WWW.OPPA.CZ 5 

Fotogrammetrie 

Ukázka použití fotogrammetrické metody pro návrh dostavby 

Staroměstské radnice v Praze 

starší návrhy 
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Fotogrammetrie 

Ukázka použití fotogrammetrické metody pro návrh dostavby 

Staroměstské radnice v Praze 

Semestrální práce studentů Katedry architektury FSv ČVUT   

(Staroměstská radnice - červen 2012, informace www.designmagazin.cz) 



WWW.OPPA.CZ 7 

Fotogrammetrie 

Ukázka použití fotogrammetrické metody pro návrh dostavby 

Staroměstské radnice v Praze 

Semestrální práce studentů Katedry architektury FSv ČVUT   

(Staroměstská radnice - červen 2012, informace www.designmagazin.cz) 
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Fotogrammetrie 

 Využití fotogrammetrie:  
 Kartografie - vytváření map z leteckých nebo družicových snímků, digitální 

model terénu 

 



WWW.OPPA.CZ 9 

Fotogrammetrie 

 Využití fotogrammetrie:  
 Architektura a projektování -  možnost začlenění projektované nebo 

rekonstruované stavby do reálného prostředí 

 

Návrh zástavby proluky  

Praha - Florenc 

http://www.earch.cz/img/article/2010/2/4261_4934_banka_florenc_ludmila_foblova-03.jpg
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Fotogrammetrie 

 Využití fotogrammetrie:  
 Stavebnictví – měření deformací objektů – např. mostů a důležitých 

stavebních prvků  



WWW.OPPA.CZ 11 

Fotogrammetrie 

 Využití fotogrammetrie:  
 Památková péče - rekonstrukce historické podoby budov (zaniklých, 

po staveb. úpravách ...),  jejichž stavební plány se nezachovaly 

Dokumentace prostorově členěné klenby 

v historickém objektu pražské Nerudovy ulice 

SW Photomodeler 



WWW.OPPA.CZ 12 

Fotogrammetrie 

 Využití fotogrammetrie:  
 Vodní hospodářství – povodně, odtokové profily 

 Inventarizace a monitoring - doly, lomy, skládky 

 Strojírenství - kontrola přesnosti, deformace 

 Rehabilitační lékařství, biomechanické aplikace 

 



WWW.OPPA.CZ 13 

Fotogrammetrie 

 Metody fotogrammetrie  

Jednosnímkové metody: 

využívají známých nebo 

předpokládaných 

vlastností 

rekonstruovaného 

objektu 

Vícesnímkové metody: 

využívají zkoumání snímků vyvolaných 

změnou středu nebo směru promítání 



WWW.OPPA.CZ 14 

Fotogrammetrie 

 Typy snímků pro zpracování jednosnímkovou metodou 

Vodorovný snímek 

 
 fotografie s vodorovnou osou záběru 

 

 průčelná poloha objektu 

 jednoúběžníková perspektiva 

 



WWW.OPPA.CZ 15 

Fotogrammetrie 

 Typy snímků pro zpracování jednosnímkovou metodou 

Vodorovný snímek 

 
 fotografie s vodorovnou osou záběru 

 

 nárožní poloha poloha objektu 

 dvojúběžníková perspektiva 

 



WWW.OPPA.CZ 16 

Fotogrammetrie 

 Typy snímků pro zpracování jednosnímkovou metodou 

Šikmý snímek 

 
 fotografie s šikmou osou záběru 

 

 trojúběžníková perspektiva 

 



 

 Detaily o rekonstrukci obrazového materiálu 

v doplňkových přednáškách v LS 2015. 

ČVUT FSv – program Stavební inženýrství 



WWW.OPPA.CZ 

Zdroje 

 http://www.archiweb.cz/ 

 http://deskriptiva.webzdarma.cz/studimatr/fotogrammetrie.pdf 

 http://www.ejbi.org/en/ejbi/article/17-cs-3d-ct-rekonstrukce-nahrady-

temporomandibularniho-kloubu-pred-a-po-terapii.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_photography 

 http://www.gopixpic.com/900/ostia-antica-main-street 

 http://www.mostni-silnicni.cz/cs/mereni-deformaci 
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