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CO JE TO 360° 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA?

1



DEFINICE 360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
Virtuální prohlídka je interaktivní prezentace prostoru. Na rozdíl od 
simulované 3D vizualizace se jedná o prezentaci reálně 
nasnímaných místností nebo exteriéru.

Díky celkovému zornému úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně 
lze pomocí virtuální prohlídky získat mnohem lepší představu o 
prezentovaném prostoru než nabízí běžná fotografie. Uživatel 
sledující virtuální prohlídku na obrazovce nabývá dojem, že je 
fyzicky přítomen na prezentovaném místě a může interaktivně 
pomocí myši či klávesnice volit směr, kterým se chce podívat. Vidí 
tak prostor a objekty kolem sebe, nad i pod sebou. Přiblížením si 

může prohlédnout zajímavé detaily a naopak oddálením získá 
širokoúhlý pohled.

Spojením několika virtuálních prohlídek pomocí aktivních bodů lze 
vytvořit virtuální procházku budovou či jiným prostorem. Problémem 
pak není projít z jedné místnosti do druhé, pouhým kliknutím myši.

zdroj: wikipedie
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Sférická fotografie rozestavěné chaty

http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_prohl%C3%ADdka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_prohl%C3%ADdka


JAKÉ VYBAVENÍ BUDU POTŘEBOVAT?
2



STATIV
Na trhu existuje nepřeberné množství stativů. Pro focení 
virtuálních prohlídek doporučuji pořídit kvalitní stativ. Důležitým 
parametrem u stativu je jeho stativová hlava. Ta musí umožňovat 
rotaci o 360° a zároveň střed stativového šroubu musí být 
umístěn v ose otáčení. Podívejte se na příklad vhodných 
stativových hlav:
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FOTOAPARÁT
Na focení virtuálních prohlídek je ideální digitální zrcadlovka. Fotit 
můžete i digitálním kompaktem, nicméně každý fotoaparát musí 
splnit několik základních podmínek:

1. Umístění otvoru pro stativový šroub musí být v ose fotoaparátu.

2. Kompaktní fotoaparát musí mít výsuvný objektiv.

3. Fotoaparát musí mít možnost nastavit plně manuální režim „M“.

6



OBJEKTIV
Pokud fotíme virtuální prohlídku, chceme zachytit veškeré okolí 
kolem sebe. Abychom měli co nejjednodušší práci, tzn. fotili co 
nejméně snímků, měli bychom mít širokoúhlý objektiv, tzn. 
objektiv s co nejmenší ohniskovou vzdáleností.

Ideálním objektivem je tzv. rybí oko (fisheye). Je to objektiv, který 
má ohniskovou vzdálenost mezi 8-15mm.

Samozřejmě můžeme fotit i setovými objektivy, nicméně počet 
focených snímků bude větší.

S objektivem 8mmm nám stačí nafotit celkem 6 snímků. 

S objektivem 18mm už jich budeme muset fotit 24.
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PANORAMATICKÁ HLAVA
Panoramatická hlava je speciální technické zařízení, které je 
nutné pro focení snímků, ze kterých chceme vytvořit virtuální 
prohlídku. 

Umožňuje nám otáčet fotografickou sestavu kolem „nodálního 
bodu“ - optického středu soustavy. Nalezení a nastavení 
„nodálního bodu“ je velice důležitá věc. Pokud nemáme 
fotografickou sestavu správně nastavenou, bude nám docházet 
při skládání nafocených snímků k nepřesnostem, které se dají jen 
velice těžko odstranit.

Na trhu existuje opět velké množství panoramatických hlav, od 
motorizovaných hlav, přes profesionální hlavy, až po ty levné, 
určené amatérským fotografům. 

Cenové relace se pohybují od 25.000,- po 2.000,- Kč. Nicméně 
všechny plní stejnou funkci, jak je popsáno výše.
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SOFTWARE
Pokud máme správně nafoceny snímky pro virtuální prohlídku, je 
nutné tyto snímky správně spojit do jednoho snímku „sférického 
panorama“.

K tomu nám slouží řada softwarových programů, které dokáží 
tento proces provést.

Jestliže chcete začít experimentovat, existuje software zdarma. 
Název tohoto programu je „HUGIN“. Kde ho stáhnout a jak s ním 
pracovat si můžete přečíst v článku na DIGIarena.cz.

Zřejmě nejrozšířenějším programem je program PTGui. Ovládání 
má podobné jako HUGIN, umí však toho více. Článek věnovaný 
tomuto programu si můžete opět přečíst na DIGIarena.cz

Další tvůrci software pro panoramatické prohlídky:

                 Easypano.com

                                    Kolor.com

  

PTGui.com
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http://digiarena.e15.cz/hugin-panorama-pro-zacatecniky-i-narocne_6
http://digiarena.e15.cz/hugin-panorama-pro-zacatecniky-i-narocne_6
http://digiarena.e15.cz/ptgui-pro-profik-na-panorama
http://digiarena.e15.cz/ptgui-pro-profik-na-panorama
http://esales.element5.com/product.html?productid=300587679&affiliateid=200209382&sessionid=2616247139&random=11236b799a1f76720fa7a6ad0a810401
http://esales.element5.com/product.html?productid=300587679&affiliateid=200209382&sessionid=2616247139&random=11236b799a1f76720fa7a6ad0a810401
http://Kolor.com
http://Kolor.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com
http://PTGui.com


JAK SESTAVIT 
PANOHLAVU SV360?
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SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Obrázek 1.
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Obrázek 2.

Ze 
stativové 

destičky vyjměte 
stávající šroub pro 
uchycení destičky k 

fotoaparátu.

Vyšroubujte 
černý šroub z 

horizontálního dílu 
panoramatické hlavy 

Panohead 
SV360.
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SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Obrázek 4.

Stativovou 
destičku 

umístěte do 
stativu.

Černý 
šroub z 

panoramatické hlyvy 
zašroubujte do 

stativové destičky.

Obrázek 3.
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Obrázek 5.

SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Obrázek 6.

Vložte 
horizontální část 

panoramatické hlavy 
a upevněte pomocí 
matice s plastovou 

hlavou.

Horizontální 
část vyvažte do 

vodorovné polohy 
pomocí bublinkové 

vodováhy.
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SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Obrázek 7. Obrázek 8.

Nasaďte 
vertikální část 

panoramatické hlavy 
zasunutím do 

vertikální části.

Utáhněte 
imbusové šrouby 

pomocí přiloženého 
imbusového klíče. Dbejte 
na to, aby vertikální část 

byla řádně 
zasazena!
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Obrázek 9. Obrázek 10.

SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Upevněte 
fotoaparát k 

otočnému rameni 
panoramatické hlavy 
pomocí přiloženého 

šroubu.

Šroub 
řádně utáhněte. 

Dbejte na to, aby byl 
fotoaparát umístěn rovně, 

tzn. osa objektivu byla 
vodorovně s otočným 

ramenem.
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SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Obrázek 12.Obrázek 11.

Střed 
objektivu není 

umístěn v ose otáčení.
Průhledovým hledáčkem 

fotoapatátu nastavte střed 
objektivu na střed 
plastové matice.

Jemně 
povolte plastovou 
matici a posunujte 

panoramatickou hlavou 
tak, aby byla osa 
objektivu v ose 
otáčení stativu.
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Obrázek 12.Obrázek 11.

SESTAVENÍ PANORAMATICKÉ HLAVY

Dotáhněte 
matici s 

plastovou 
hlavou.

Pootočte 
otočným ramenem 

a dotáhněte i druhou 
matici s plastovou hlavou.
Nyní je panoramatická 
hlava s fotoaparátem 

sestavena.



JAK NASTAVIT 
NODÁLNÍ BOD?
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NASTAVENÍ NODÁLNÍHO BODU

Obrázek 1.
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Obrázek 2.

Nyní 
budeme muset 

správně nastavit nodální 
bod. 

Tato část je velice důležitá, 
protože má velký vliv na 

skládání nafocených 
snímků v počítačovém 

programu.

Otevřete si 
webovou stránku:

http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database
abychom zjistili parametry L1 a L2 pro náš 

fotoaparát a použitý objektiv

http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database
http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database
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NASTAVENÍ NODÁLNÍHO BODU

Obrázek 4.

Proto musíme mít 
fotoaparát umístěn na 

panoramatické hlavě přesně! Nodální 
bod musí být v ose otáčení stativu a v 

ose otáčení otočného ramena 
panoramatické hlavy.

Obrázek 3.

Nodální 
bod je optický 
střed soustavy 
fotoaparátu a 

objektivu.
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NASTAVENÍ NODÁLNÍHO BODU

Obrázek 6.Obrázek 5.

Od 
středu otáčení 

otočného ramene
do středu šroubu

pro upevnění fotoaparátu
 k panoramatické hlavě
odměříme požadovanou 

vzdálenost (L1+L2)
 dle webových 

stránek. 

V 
našem případě je 

vzdálenost 
40+50=90mm.

Pokud máme nastaveno, 
můžeme začít s 

focením.



JAK MÁM FOTOGRAFOVAT??
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JAK NASTAVIT FOTOAPARÁT?

Na 
fotoaparátu 

nastavte plně 
manuální režim 

„M“.

Clonové 
číslo na objektivu 

nastavte na 8.
Objektiv nasměrujte na scénu a 

zaostřete.

POZOR!
Nesměřujte první snímek na 

nejtmavší ani nejsvětlejší 
místo. Zvolte optimální 

střed.

Pomocí 
volby času 

uzávěrky nastavte 
optimální expozici.

Vyfoťte první snímek a 
prohlédněte si 

histogram.



KOLIK SNÍMKŮ MUSÍM NAFOTIT?

Obrázek 1

24

Při 
focení je důležité, 

aby se mi fotografie vždy 
překrývaly. 

Proč? 
Software který spojuje snímky 

dohromady hledá „kontrolní body“ na 
snímcích, podle kterých fotografie 

spojuje. Pokud tyto kontrolní 
body nenalezne musíme 

je nastavit 
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KOLIK SNÍMKŮ MUSÍM NAFOTIT?

Kontrolní 
body na 

fotografiích.

Obrázek 2.
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KOLIK SNÍMKŮ MUSÍM NAFOTIT?

Obrázek 3.

...

Po 
kolika stupních 

musím horizontálně 
otáčet se stativem mohu 
stanovit experimentálně. 

Budu fotit 360° s dostatečnými 
překryvy. Po dokončení vydělím 360° 
počtem nafocených snímků a dostanu 
úhel o který musím otáčet se stativem.

Příklad: 
S objektivem 18mm nafotím 10 snímků na 

otočku
= 360/10= 36°

S objektivem 8mm nafotím 4 snímky 
na otočku

= 360/4=90°

Příklad:
S objektivem 8mm fotím:
1 snímek kolmo nahoru,

4 snímky ve vodorovné poloze
a 1 snímek kolmo dolů,

celkem 6 

1x 1x 1x 1x 1x1x
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Obrázek 4.

...

Totéž 
musím dělat i ve 

vertikálnim směru.

Příklad:
S objektivem 8mm fotím jeden 
snímek nahoru, jeden dolů a 4 

ve vodorovném směru, viz. 
předchozí příklad.

Totéž 
musím dělat i ve vertikálnim směru.

Příklad:
S objektivem 18mm fotím:

2 snímky kolmo nahoru s pootočením vůči sobě o 90°,
10 snímků pod úhlem 45°,
10 snímků pod úhlem 135°

a 2 snímky kolmo dolů s pootočením o 90°, 
celkem 24 snímků

10x 10x 1x2x

KOLIK SNÍMKŮ MUSÍM NAFOTIT?
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KOLIK SNÍMKŮ MUSÍM NAFOTIT?

Úhly 
otočení v jedné 
rovině si můžete 

ověřit v této tabulce.
Zdroj: 

Wiki.panotools.org



JAK PRACOVAT S FOTOGRAFIEMI?
6



30

Pozďatín - náves - okres Třebíč

SPOJENÍ FOTOGRAFIÍ DO SFÉRICKÉHO PANORAMA

Spusťtě 
program PTGui 
a nachystejte si 

nafocené 
fotografie.



ullamcorper dignissim molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros wisi 
facilisis.
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Fotografie 
přetáhněte do 

programu.

SPOJENÍ FOTOGRAFIÍ DO SFÉRICKÉHO PANORAMA
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Spusťte 
provázání 
snímků.

Program vyhledá 
„kontrolní body“ na 

fotografiích.

Můžete si prohlédnout náhled 
panorama a zkorigovat horizont

(klikněte do obrázku levým tlačítkem myši, 
tlačítko držte 

a pohybujte myší nahoru a dolů).

SPOJENÍ FOTOGRAFIÍ DO SFÉRICKÉHO PANORAMATA
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Pozďatín - náves - okres Třebíč

EXPORT SFÉRICKÉHO PANORAMA A VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Klikněte 
na tlačítko 

vytvořit panorama 
(Create panorama)
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Dostanete 
se na tuto stránku.
Kliknutím na Set 

optimum size si zvolíte 
výslednou velikost 

panoramtického snímku. 
Doporučuji 4mpx.

Zvolte 
název 

výsledného 
souboru.

EXPORT SFÉRICKÉHO PANORAMA A VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
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Klikněte 
na vytvořit 
panorama.

(Create panorama)

Program 
začne 

zpracovávat 
výsledné 

panorama.

Zde 
je výsledek.

EXPORT SFÉRICKÉHO PANORAMA A VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
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Dále 
můžete vytvořit 

virtuální prohlídu ve 
formáto .mov

Zvolte
Quick Time VR

Klikněte 
na vytvořit 
panorama.

(Create 
panorama)

Program 
začne 

zpracovávat 
výsledné 

panorama.

EXPORT SFÉRICKÉHO PANORAMA A VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
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Soubor 
ve formátu .mov 

otevřete v „Quick 
Time Movie Player“ a 

můžete libovolně 
procházet virtuální 

prohlídku

Pomocí myši 
otáčíte 

obrázkem.

EXPORT SFÉRICKÉHO PANORAMA A VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY



UKÁZKY PANORAMAT
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Stavba domu

Kuchyň s jídelním koutem - Virtuální prohlídka na - http://www.josefkrizan.cz/virtualni_prohlidky/kuchyn/index.php
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Louka - Virtuální prohlídka na - http://www.josefkrizan.cz/virtualni_prohlidky/hriste/index.php

Ordinace DentSmile, s.r.o. - Virtuální prohlídka na - http://www.josefkrizan.cz/virtualni_prohlidky/ordinace/index.php
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Interiér hasičského auta -  Virtuální prohlídka na - http://www.sdhpozdatin.cz/SDH/Vybaveni.html

Vyhořelý kravín - Virtuální prohlídka na - http://www.josefkrizan.cz/virtualni_prohlidky/kravin/index.php



REKLAMA
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KurzyProRadost.cz Dovolena.cz - emailový klub

Zaregistrujte se a získejte nabídku 
atraktivních dovolených.

Mall.cz - internetový obchod

http://www.kurzyproradost.cz/?a_box=z396q256
http://www.kurzyproradost.cz/?a_box=z396q256
http://www.dovolena.cz/iframe/newsletter.php?affiliate=1945
http://www.dovolena.cz/iframe/newsletter.php?affiliate=1945
http://clk.tradedoubler.com/click?p(145764)a(2348314)g(18693732)
http://clk.tradedoubler.com/click?p(145764)a(2348314)g(18693732)

