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Tento výzkumný projekt Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami –
asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi je realizován v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity České republiky (NAKI II). Splňuje
požadavky specifických cílů programu – č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a
území s historickými hodnotami, č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního
dědictví, č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média, a to s důrazem na širokou prezentaci a
zpřístupnění kulturních hodnot v kontextu národní identity.

Předkládaný výstup, specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), byl zpracován
v rámci řešení IV. etapy projektu, jejímž cílem je aplikovat získanou metodiku na komplexní
dokumentaci rozsáhlého historického objektu, kde budou uplatněny všechny vyvinuté
přístupy a současně ověřena korektnost navrženého památkového přístupu.
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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem
Cílem bylo vytvoření interaktivní 3D vizualizace reprezentativní severní fasády manýristickobarokního zámku Plumlov, která podrobně sleduje její uměleckou výzdobu, doplněnou daty
z archivního průzkumu srovnáním starší a aktuální dokumentace a popisem. Zámek se
zříceninou původního hradu je dominantou města Plumlova na Prostějovsku a požívá
památkovou ochranu od roku 1958.1
II) Vlastní popis výsledku
Základem specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) je 3D model severní fasády
zámku Plumlov, který byl vytvořen nasnímáním celé fasády pomocí bezpilotního prostředku
a následného zpracování metodou fogrammetrického modelování. Výsledný model byl
georeferencován pomocí deseti geodeticky zaměřených vlícovacích bodů v systému WGS84.
Prvním krokem snímání bylo tedy umístění a přesného zaměření těchto vlícovacích bodů
podél stavby. Zaměření bodů bylo provedeno vysoce přesným systémem GNSS RTK
s multikonstelačním systémem trilaterace a korekcí pomocí geodetických bázových stanic.
Samotné snímání probíhalo bezpilotním prostředkem DJI Matrice 600, která v dané době byla
ideálním prostředkem pro nesení snímače Sony Alfa A7RIII s vysokým rozlišením. Snímání
probíhalo ve dvou krocích. První bylo snímání v tzv. zig-zag paternu, kdy byla fasáda snímána
z konstantní vzdálenosti 5 metrů s použitím širokoúhlého objektivu s krátkou ohniskovou
vzdáleností. Výsledkem tohoto snímání pak byli detailní snímky všech částí fasády v kolmém
a šikmém (30°) pohledu s vysokým překryvem. Druhým snímáním pak byli přehledové
fotografie z větší vzdálenosti, a to jak šikmé pohledy na celou fasádu, případně její větší celky,
tak tzv. nadir mapování, kdy bezpilotní prostředek snímá objekt zájmu a přilehlé okolí z výšky
kolmo na zemský povrch. Toto snímání pak bylo provedeno objektivem s delší ohniskovou
vzdáleností – a především u šikmých pohledů se jednalo o manuální let. Tato sada pak
obsahovala snímky s nižším rozlišením, ale poskytla kontext pro správné zarovnání snímků
z prvního kroku. Po zpracování zdrojových dat bylo možné provést 3D modelování, pokrytí
texturou a tvorbu hloubkových map a spojeného snímku celé fasády ve vysokém rozlišení.
Finální model byl vytvořen v několika úrovních kvality tak, aby ho bylo ve značně
zjednodušené verzi možné zobrazit ve webovém rozhraní i na méně výkonných počítačích či
mobilních telefonech. Model byl vygenerován v nejběžnějších formátech 3D modelů, nicméně
v rámci anotátoru modelu byl využit formát “.glb” vhodný pro zobrazení ve webovém
rozhraní.
Vyvinutý anotátor modelu je program pro systémy Windows a Linux, který umožňuje
jednoduchou formou, nevyžadující technické vzdělání ani pokročilou znalost výpočetní
techniky, načítat a procházet 3D modely ve formátu “.glb” a umisťovat do těchto modelů
anotace obsahující text a fotografie.
1

Zámek se zříceninou hradu Plumlov byl zapsán jako kulturní památka dne 3. 5. 1958, rejst. č. 37405/7-5689.
Odkaz do Památkového katalogu: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-se-zriceninou-hradu-538698,
GPS: 49.4640089N, 17.0134114E.
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Procházení modelu je umožněno pomocí rozhraní podobného koncovému webovému
rozhraní a uživatel tedy vidí, jak bude výsledný model s anotací vypadat. Anotace lze posouvat
v prostoru pomocí intuitivních šipek podle os souřadnicové soustavy. Samotný text anotací se
upravuje pomocí klasického WYSIWYG textového editoru. Fotografie jsou po přidání
automaticky optimalizovány pro webové rozhraní. Výstupem anotace je systém souborů ve
formátu .json, které obsahují informace o pozici anotací, text anotací a odkazy na jednotlivé
fotografie. Anotace je nezávislá na konkrétním modelu a v rámci zobrazení anotovaného
modelu je ji možné využít pro model v libovolné kvalitě.
Předmětný 3D model je opatřený anotacemi, jež sledují stavební historii zámku, popisují jak
celek reprezentativní severní fasády, tak i její dílčí partie a prvky výzdoby. Zaznamenán je její
technický stav a uvádí se i výsledky restaurátorských rozborů z odebraných vzorků.
Doprovodnou fotodokumentaci tvoří i archivní fotografie2, aktuální snímky pořízené ze země,
a především z dronu. V panelu nastavení v levém horním rohu lze anotace vypnout, otevřít
nápovědu či změnit rychlost pohybu v modelu, který se ovládá tlačítky W, A, S, D či šipkami, a
to za souběžného držení pravého tlačítka myši.
Interaktivní 3D model severní fasády zámku Plumlov (Nmap – specializovaná mapa
s odborným obsahem) je umístěn na webové adrese:
http://mrs.felk.cvut.cz/3d-model-viewer/player/player.html?plumlov_sever

III) Návrh na využití výsledku – definování subjektů, které by měly být uživateli výsledku
-

-

2

orgány státní památkové péče, vlastník město Plumlov, restaurátoři, specialisté na
stavebně-historický průzkum, historici umění, školy, média, badatelé, odborná i laická
veřejnost
3D model fasády může rovněž sloužit orgánům státní památkové péče a vlastníkovi
objektu jako jeho přesné zaměření

Za poskytnutí skenů části archivních fotografií děkujeme Vlastivědnému muzeu v Olomouci.
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