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Modelace celého artefaktu ve vysokém rozlišení uvedená do příslušného měřítka. Pro artefakty je základní 

jednotkou metr, není-li uvedeno jinak. Samotný soubor modelu není schopen zaznamenávat jednotky, 

proto je důležité si tento fakt zapamatovat. V této fázi může být modelem myšleno mračno bodů bez 

spojité modelace povrchu (obr. 1, A). Spojitý povrch z mračna bodů lze vytvořit pomocí palety algoritmů, 

jejichž výběr ovlivní jeho výslednou přesnost a podobu (obr. 1, B). Obě formy lze uložit ve formátu PLY. 

Každý bod / trojúhelník modelu může uchovávat barvu příslušného místa dokumentovaného povrchu, 

takto uchované informaci o barvě říkáme vertexová barva. 

 

 
obr. 1: modelace aversu keramického zlomku z mladší doby bronzové. Šířka zlomku je 6,1 cm, diagonála 

povrchu zobrazeného ve výřezu je přibližně 2,5 mm. Celá zobrazená strana fragmentu je složena ze 1,5 M 

bodů. 

Základní model 

color="#339966" 
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Model s redukovaným detailem povrchu. Je snadněji zobrazitelný na slabších počítačích, zabírá méně 

místa a je dobře použitelný pro základní měření a prezentaci artefaktu. Vzniká tzv. decimací základního 

modelu (obr. 2, A a B), tedy redukcí počtu trojúhelníků / bodů, ze kterých se povrch skládá. Vzhledem 

k tomu, že dochází k redukci prvků nesoucích barevnou informaci, je obvykle dobré tento model 

zobrazovat s texturou (obr. 2, D). Tedy obrázkem povrchu mapovaným na model, který překryje 

redukované - po decimaci již nedostatečné (obr. 2, C) - zobrazení barev pomocí bodů nebo trojúhelníků.  

 

 

obr. 2: modelace kostěné zápony z mladšího eneolitu. Decimace proběhla ze 1,7 M bodů na 177K bodů, 

tedy redukce na 0,1 původního stavu.  

Decimovaný model 

color="#339966" 
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Provádí se zpravidla z decimovaného modelu se spojitým povrchem. Rekonstrukce se obvykle týká celkové 

podoby artefaktu a ne jeho dílčích detailních částí. Případné použití základního modelu pro tuto činnost 

nelze doporučit vzhledem ke zvýšeným nárokům na výkon počítače a čas nutný k jejímu provedení. 

Rekonstrukce se může týkat doplnění chybějících částí artefaktu, případně remodelace stávajících částí u 

kterých mohlo dojít z různých důvodů k druhotné změně podoby (např. některé druhy koroze u artefaktů 

ze slitin (typicky stříbro-měděné mince). Je rozumné provádět rekonstrukci na kopii decimovaného 

modelu. 

 

 

 

 

 

obr. 3: rekonstrukce podoby gotických hlaviček zazděných v ohradní zdi kostela v Dohaličkách.  

 

Digitální rekonstrukce / remodelace objektu 
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Mikromodelaci lze provést na omezené části povrchu artefaktu. Místa k modelaci jsou vybírána na 

podkladu analýzy základního modelu, případně optické prospekce originálního artefaktu. Může se jednat 

například o otisky nedochovaných materiálů, pracovní stopy, stopy povrchových úprav apod. Pro modelaci 

je nutné pořídit novou sadu fotografií pomocí kvalitního mikroskopu nebo fotoaparátu 

s makroobjektivem. Na obrázku je příklad s rozlišením pod 0,05 mm. 

 

 

obr. 4: mikromodelace vpichu na střepu ze středního neolitu. 

 

Mikromodelace části povrchu 

obr. 3: rekonstrukce podoby 

gotických hlaviček zazděných 

v ohradní zdi kostela v 

Dohaličkách.
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Prostorovou informaci základního modelu lze analyzovat a zobrazit mnoha různými způsoby. Dle 

prováděné analýzy a očekávaného výsledku proto volíme vhodnou metodu. Obvykle je lepší používat 

základní model ve formě mračna bodů, ale dle úlohy lze použít i základní model se spojitým povrchem. 

Nejjednodušší je zobrazení elevace a její zvýraznění pomocí kontrastních barev (obr. 5). Tato metoda se v 

podstatě neliší od analýz povrchů v geografických informačních systémech. Mezi další metody patří 

zobrazení sklonu povrchu, zvýraznění méně zřetelných hran (obr. 6) a mnohé další.  

 

 

 

 

 

obr. 5: analýza boku kostěného artefaktu z mladšího eneolitu. Povrch byl konzervován, proto je na 

výsledném zobrazení patrný šum. I přes tento nedostatek je zřetelně vidět tvar důlků. Zvláště na výřezu B 

je patrné, že důlek nebyl do povrchu vrtán, ale vyškrábán krátkými vrypy. 

Analýza povrchu 
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obr. 6: analýza povrchu vypadané mozaiky z náhrobníku na Olšanských hřbitovech. V maltě zbyly 

nevýrazné otisky mozaikových kamenů. Tyto otisky byly zvýrazněny (B a C) a vedly k rekonstrukci větší části 

obrazu (D). 

Analýza povrchu 
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V určitých případech může být prospěšné deformovat dokumentovaný povrch v rámci jeho lepšího 

zobrazení a analýzy. Klasicky se to týká artefaktů se zakřiveným povrchem, který lze takto narovnat / 

rozbalit. Rozbalený povrch poskytne lepší představu o celkové podobě předmětu a pomůže tuto podobu 

přenést do 2D výstupu. Tato specifická technika je hojně užívána například v archeologii Mezoameriky kde 

se nacházejí nádoby zdobené oběžnými mytologickými motivy.  Ani v našem pravěku a středověku však 

není nouze o nádoby, které by bylo dobré takto dokumentovat.  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7: rozbalený povrch poháru kultury zvoncovitých pohárů z mladšího eneolitu. Nádoba pochází ze 

sbírek MVČ HK a její dokumentace proběhla již v roce 2014. Archivovaný soubor fotografií byl znovu 

zpracován v roce 2021 s výrazně lepším výsledkem.  

Analytické deformace a speciální zobrazení 
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Výhodou přesných modelů je, že lze tvořit libovolné řezy předmětem. Model lze rozříznout několikrát 

z jednoho pohledu a tím zachovat prostorovou souvztažnost řezů. Lze také snadno změřit přesný objem 

předmětu. 

 

 

obr. 8: polotovar neolitického sekeromlatu. Objem artefaktu je 59 cm3.  

Základní metrologická a volumetrická analýza 
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Z modelů je možné snadno připravit standardní výstup vhodný k publikaci nebo jako doprovodnou grafiku 

k muzejní expozici. Je také možné v případě potřeby vyhotovit perokresbu z 3D modelu a v případě 

terénních pozůstatků nebo in-situ vyzvednutých artefaktů i dokumentaci kresebnou a plánovou. Možnosti 

zobrazení jsou velmi různorodé, a pokud máme kvalitní základní model pak lze graficky zobrazit téměř 

cokoliv. Výhodou je, že pro tvorbu těchto zobrazení není nutné manipulovat s fyzickým artefaktem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 9: ukázka možné podoby dokumentace keramické nádoby s rozvinutím a řezem. Miska samotná není 

archeologickým nálezem. 

2D výstupy a zobrazení 
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obr. 10: komplexní výstup z dokumentace hromadného hrobu. Jedná se o dokumentaci zranění na lebce a 

vizualizaci pravděpodobného směru, ze kterého byl veden úder. 

 

2D výstupy a zobrazení 
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obr. 11: ukázka dokumentace fázově rozebíraného a in-situ vyzvednutého hrobu z mladší doby bronzové. 

Trojrozměrná dokumentace byla provedena v každé fázi rozebírání (A – fáze 3, B – fáze 4). Kresba dole je 

provedena výhradně z 3D modelu. 

2D výstupy a zobrazení 
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Internetová prezentace je bezesporu nejefektnějším využitím 3D modelace. Aktuálně provozují nějakou 

její formu téměř všechna významná světová muzea. Může se jednat o zpřístupnění části sbírky veřejnosti 

bez omezení nebo časově omezené prezentace předmětů, které doplňují tematiku aktuální výstavy. 

Administrace takovéto prezentace je relativně snadná a v možnostech téměř každého muzea s vlastními 

webovými stránkami a IT pracovníkem.  

 

 

 

Obr. 12: jednoduchá webová prezentace, která umožňuje otáčení modelu, řez, měření a nastavení 

osvětlení. Také obsahuje modré aktivní zóny, po jejichž prokliknutí se otevře informační okno ke zvolené 

části modelu. V tomto okně může být umístěn fotografie a například i link na další samostatný 3D model 

(v tomto případě laténského náramku). 

Jednoduchá webová 3D prezentace 
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Jedná se o 3D prohlížeč modelů z příkladu výše integrovaný do jiné aplikace. Může se jednat o databázové 

aplikace, které rozšiřují množství informací o modelu, nebo jako v níže zobrazeném případě integrace do 

mapy/plánu výzkumu. Tato integrace do GIS podkladu zajišťuje dostupnost kontextové informace pro 

daný model. Případně lze model chápat jako rozšíření informace podávané GIS podkladem. 

 

 

 

Obr. 13: příklad integrace 3D modelu s GIS projektem, vše dostupné přes webové rozhraní. Jedná se o 

objekt pecí náležející do období stěhování národů. 

Složená webová 3D prezentace 
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Ke 3D tisku modelů se obvykle užívá formátu STL, který lze snadno vytvořit ze souborů PLY. Jediným 

požadavkem je aby model PLY měl spojitý, geometricky korektní povrch bez děr. Modely STL pro tisk se 

obvykle vytvářejí z decimovaného spojitého modelu. Moderní FDM tisk je schopen tisknout jen 

s omezeným detailem. SLA tisk naproti tomu je schopen značně detailnějšího výsledku. Modely movitých 

artefaktů jsou tisknutelné bez dalších výrazných úprav. Modely nemovitých artefaktů a situací obvykle 

nemají všechny strany (jsou nespojité) proto je nutné tyto hrany doplnit aby byl model tisknutelný. 

 

 

 

 

Dle velikosti a složitosti dokumentované situace / artefaktu je vytvořen odpovídající soubor fotografií. Pro 

dokumentaci malých a středních artefaktů lze počítat se souborem přibližně 50 snímků. Snímky je možné 

ukládat a používat ve formátu JPEG, pokud je však očekávána výraznější barevná korekce snímků, pak je 

dobré použít velikostně náročnější RAW formáty. Soubor mikrofotografií je poté úměrný požadovanému 

zvětšení a celkové velikosti modelované plochy.  

 

 

 

Základní soubor snímků, stejně jako základní model, je dobré archivovat a zálohovat, naproti tomu další 

soubory související především s processingem modelu z fotografií nemusejí být zálohovány. Obvykle se 

jedná o relativně velké soubory, které obsahují celý proces tvorby modelu z fotografií. Lze předpokládat, 

že vyvstala-li by potřeba reprocessingu fotografií v budoucnu, byl by k tomu použit novější a dokonalejší 

software, stejně jako rychlejší hardware, což by vedlo ke vzniku kvalitnějšího základního modelu. To bylo 

demonstrováno výše na obr. 7, který byl nově vytvořen z fotografií pořízených už v roce 2014. Toto se týká 

pouze modelací artefaktů, v případě modelací celých archeologických situací budou tyto soubory 

obsahovat další cenné informace jako nivelaci nebo geografické souřadnice objektu. I když jsou tyto 

informace zaznamenávány i odděleně, tak lze doporučit je ponechat s processingovými soubory, i když 

jsou náročnější na velikost uložiště.  

 Trojrozměrná dokumentace artefaktů je cestou jak zajistit jistý druh digitální nesmrtelnosti této 

cenné části našeho kulturního dědictví. Potřeba je akcentována u méně trvanlivých materiálů, jako jsou 

kosti, některé druhy kovů, dřevo nebo jantar. Předměty z těchto materiálů, i přes veškerou odbornou péči, 

degradují a nevyhnutelně podlehnou zubu času dříve než později. Příkladem může být mamut nalezený 

ve Svobodných Dvorech roku 1899. Dobové fotografie (1931) zobrazují velké množství kostí v podstatě 

z celého zvířete. O 122 let později zbývá z tohoto celoevropsky významného nálezu pouhé torzo. 

Prezentované metody nejsou dokonalé, stále se jedná o obor s dynamickým vývojem, který není ani 

zdaleka ukončen. Přesto se vývoj dostal do stavu, kdy začíná být technicky i ekonomicky smysluplné 

uvažovat o hromadné dokumentaci sbírkových předmětů. Detailní modelace jednoho předmětu, která 

ještě před několika lety trvala celý den i ve špičkově vybavené laboratoři je dnes zvládnutelná za 45 minut 

jedním člověkem s průměrným vybavením. Lze očekávat, že s pokračujícím výzkumem v automatizaci 

celého procesu se bude tento interval dále zkracovat. 

Soubor fotografií a mikrofotografií 

Archivace 

3D tisk 


