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ANOTACE 

Cílem této diplomové práce je vytvořit projektovou dokumentaci kaple sv. 

Maxmiliána v obci Svatý Jan pod Skalou, která bude sloužit k její rekonstrukci. Kaple byla 

zaměřena metodou laserového skenování. 

V této práci jsou uvedeny údaje o lokalitě a charakteristika kaple sv. Maxmiliána. 

Teoretická část je zaměřena na principy, fungování a praktické použití laserů. Na kapitolu 

o laserech navazuje kapitola o samotném laserovém skenování. Jsou zde názorně popsány 

a ilustracemi doplněny informace, které je nutno při používání měřických skenerů znát. 

Práce zahrnuje i krátký přehled větších firem, zabývajících se v ČR v současné době 

laserovým skenováním, a typy běžně používaných skenerů. Nechybí ani informace o 

požitém skeneru a totální stanici. 

V praktické části jsou nejprve popsány skenovací práce v terénu a následně jsou 

uvedeny práce kancelářské. 

Závěr práce je věnován vyhodnocení výsledků, ke kterým práce směřovala a jakých 

bylo skenováním dosaženo. 

Výstupem celého měření a počítání jsou výkresy půdorysu, řezů a pohledů daného 

objektu. Součástí diplomové práce je 3D model a ukázkové video průletu kolem kaple (viz 

přiložené CD). 

Klíčová slova: 

kaple sv. Maxmiliána, 3D laserové skenování, skener, laser, měřické práce, Faro  

SUMMARY 

The aim of this Diploma Thesis is to create a project documentation of the St. 

Maxmilian Chapel, situated in village called Svatý Jan pod Skalou. This project 

documentation will be used for the reconstruction of the chapel. The chapel was surveyed 

by laser scanning method. 

 In this thesis there are included a data about the site and also a description of the St. 

Maxmilian Chapel. The theoretical part of the thesis is focused on principles, functioning 

and practical operations of laser. Following chapter is concerned on description of laser 

scanning method. In this chapter there is clearly depicted information necessary for using 



of scanners, accompanied by illustrations for better understanding. The thesis includes also 

a short list of major Czech companies, which are providing laser scanning activities as well 

as the list of commonly used types of scanner. Finally there is also information about 

particular scanner used for measuring and also about total station. 

 In the beginning of the practical part there are described the professional fieldwork 

activities followed by the description of administrative activities. 

 The final part of the thesis is dedicated to summing of achieved results. 

 The output of the measuring and calculating are drawings of ground plan, cuts and 

views of the examined object. A 3D model and the short movie of flight past the chapel is 

also part of this thesis (on attached CD). 

Keywords: 

St. Maxmilian Chapel, 3D laser scanning, scanner, laser, surveying activities, Faro 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv Balt po vyrovnání. 

CAD  Počítačový software firmy Autodesk pro tvorbu 2D a 3D výkresů. 

CCD  Zkratka CCD pochází z anglického Charge-Coupled Device, což v 

překladu znamená zařízení s vázanými náboji. Je to elektronická 

součástka např. ve videokamerách, digitálních fotoaparátech nebo 

skenerech, která snímá obrazovou informaci zkoumaného objektu.  

ČSAV Československá akademie věd. 

DPZ Dálkový Průzkum Země. 

DWG, DXF Formáty souborů programu AutoCAD. Název DWG je odvozen od 

anglického slova DraWing (kresba, výkres) a je určen především pro 

práci AutoCADu. DXF v anglickém jazyce znamená Drawing 

Interchange File Format. Jedná se o výměnný formát pro data mezi 

Autocadem a dalšími softwary. Tzn., že při převodu z Autocadu do 

jiného softwaru nedojde k porušení dat, tato data jsou kompatibilní 

s oběma softwary. 

GNSS Globální družicový polohový systém. 

He-Ne Helium – Neon. 

LASER Z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation a znamená zesilování světla stimulovanou emisí záření. 

LIDAR Z anglického Light Detection And Ranging. Je to technologie 

leteckého skenování, kdy jsou pořizována prostorová data o území. 

Z dat se pak vytváří digitální modely terénu a povrchu. 

Nd sklo Neodymové sklo. 

S-JTSK Systém-Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 



Zeměpisná s. š.  Zeměpisná severní šířka je jednou ze zeměpisných souřadnic, která 

určuje polohu objektu na Zemi směrem od rovníku. 

Zeměpisná v. d. Zeměpisná východní délka je jednou ze zeměpisných souřadnic, 

která určuje polohu objektu na Zemi směrem od Greenwichského 

poledníku. 

3D Je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje 

svět, který je možné popsat třemi rozměry.  

MPE Maximumu Permissible Exposure – Maximální přípustná dávka 

ozáření. 

MS Windows Microsoft Windows – operační systém počítačů. 

MNČ Metoda nejmenších čtverců je matematická početní vyrovnávací 

metoda používaná při zpracování nepřesných dat. Úkolem vyrovnání 

je určit nejpravděpodobnější hodnotu měřené veličiny a odhadnout 

přesnost měření a výsledku vyrovnání. 

.mes, .crd, .pro, . pic, .mf Formáty vstupních dat pro Gromu. 

.crx, .mex Indexové soubory vytvořené Gromou z dat vstupních. 

.pro Formát výpočetního protokolu Gromy. 

.fls Formát vstupních-výstupních dat programu Faro Scene. 

.fws Formát výstupních dat programu Faro Scene. 

.pod Formát výstupních dat programu Pointools Wiev Pro. 

.jpeg Formát počítačových obrázků  
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1 ÚVOD 

Práce pojednává o zaměření současného stavu kaple svatého Maxmiliána metodou 

laserového skenování a zpracování podkladů pro vyhotovení nové výkresové 

dokumentace, která poslouží pro plánovanou rekonstrukci. 

Laserové skenování je rychle se rozvíjející technický obor, jehož využití nalezneme 

v různých oblastech lidské činnosti. V současné době laserové skenování vytlačuje 

klasické geodetické metody, protože je převyšuje svojí přesností a rychlostí měření.  

Skenování a následná práce s daty se uživateli jeví jako jednoduchá, ale má jistá 

úskalí. Pokud má měření a následné zpracování dat přinést užitný výsledek, je potřeba 

zvolit vhodnou metodu skenování a vyhovující software pro práci s daty. Je tedy na místě 

znát, na jakém principu probíhá zvolená metoda skenování a v čem spočívají její fyzikální 

omezení, která mohou znehodnotit celé skenování. Existence mnoha počítačových 

softwarů poskytuje značné možnosti zpracování naměřených dat, ale každý takový 

program je specifický svými parametry a možnostmi použití. Pro bližší seznámení 

s problematikou laserového skenování doporučuji knihu Terestrické skenování od Ing. 

Martina Štronera, Ph.D. a Prof. Ing.Jiřího Pospíšila, CS.c, kde jsou kromě jiného tyto 

principy srozumitelně popsány.  

V následující kapitole je přiblížena lokalita, ve které se kaple nachází. Zahrnuje 

informace o tomto krásném a časem zapomenutém místě a blíže seznamuje se 

Svatojánskou společností, do jejíž správy kaple spadá. 

Ve třetí kapitole jsou rozebrány cíle a důvody měření, včetně seznamu přiložených 

měřických dokumentů.  

Pro pochopení podstaty laserového skenování je čtvrtá kapitola věnována laserům. Je 

zde vysvětlen pojem laser, jeho historický vývoj, rozdělení a podstata funkce. Není 

opomenuto ani jejich uplatnění v praxi. 

Pátá kapitola seznamuje čtenáře se samotným 3D laserovým skenováním, principem 

skenování, s druhy měřických metod a principem měření délky. Jsou zde dále popsány 
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druhy laserových skenerů, skladba 3D skenerů a také jejich vnitřní a vnější chyby, se 

kterými se během měření můžeme setkat a měli bychom se jich vyvarovat.  

Informace o pomůckách potřebných pro skenování jsou obsaženy v šesté kapitole. 

Zejména pojednává o skeneru Faro Laser Scanner Focus 3D a o totální stanici  

South NTS 355R. 

Sedmá kapitola je zaměřena na vlastní měřické práce. Kapitola zahrnuje 

rekognoskaci terénu, přehled stanovisek použitých při měření, jejich stabilizace a 

signalizace a dále je zde uveden podrobný postup měřických prací – práce se skenerem a 

práce s totální stanicí. 

Osmá kapitola popisuje kancelářské práce. Jsou zde uvedeny softwary použité při 

zpracování naměřených dat. Postupy práce v jednotlivých softwarech jsou členěny do 

samostatných podkapitol doplněných o ukázky tvorby z těchto programů. 

Závěr práce je věnován porovnání cílů a výsledků práce, které byly měřením a 

zpracováním dosáhnuty. 

V poslední části práce je umístěn seznam použité literatury, seznam obrázků a 

seznam příloh.  
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ZÁJMOVÉHO OBJEKTU 

2.1 OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU 

Kaple svatého Maxmiliána se nachází v obci Svatý Jan pod Skalou. Tato obec leží 

cca 40 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Berouna a Loděnice, a náleží do národní 

přírodní rezervace Český kras. Obec leží ve výšce 233 m nad mořem, na těchto 

souřadnicích, zeměpisné šířce 49° 58' 09" s. š. a zeměpisné délce 14° 08' 02" v. d. [1]. 

 

Obr. 2.1.1 Lokalita na mapě České republiky [2] 

Nalezneme zde tři naučné stezky, skanzen těžby vápence, o víkendech jsou zde 

zpřístupněny různé památkové objekty a expozice města. Již několik staletí je zde tradicí 

svatojánská pouť, která se zde koná poslední červnovou sobotu a neděli. Tradice této pouti 

sahá až do 15. století. Zdejší obyvatelé žijí kulturně bohatý život. Jsou zde pořádány 

koncerty vážné a duchovní hudby, kdy se celá obec schází v místním kostele. V roce 1996 

získala obec 1. místo ve středočeském regionu za Nejlepší kulturní a společenský život a 

v roce 1999 vyhrála 3. místo jako nejlepší obec středočeského regionu [1]. 
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Obr. 2.1.2 Bližší charakteristika lokality [3] 

K obci Svatý Jan pod Skalou náleží obec Sedlec a obec Záhrabská. Stojí zde bývalý 

benediktýnský klášter, ve kterém je zřízena Vyšší odborná škola pedagogická pro výchovu 

učitelů základních a mateřských škol. V létě se zde koná spousta akcí mezinárodní  

úrovně. O rozvoj obce se stará především Obecní úřad a Svatojánská společnost [1]. 

2.2 KAPLE SVATÉHO MAXMILIÁNA 

Kaple svatého Maxmiliána stojí na zdejším svatojánském hřbitově a je postavena v  

novogotickém slohu. Navržena byla stavitelem Grüberem z Mnichova, kamenické práce 

provedl pražský kameník František Jedlička. V letech 1847 - 1849 nechal kapli postavit 

doktor Maxmilián Berger a dodnes slouží jako hrobka rodiny Bergerových. Hrobka rodiny 

je umístěna ve spodní části stavby. Do samotné kaple, která se nachází v horní části stavby, 

se vchází po schodištích, která jsou po stranách stavby. Kaple je zasvěcena  

sv. Maxmiliánovi, patronovi dárců krve [4].  

V kryptě byla pohřbena nejprve manželka Maxmiliána Bergera Walburka 

z Lacknerů, dále sám Maxmilián Berger, jeho druhá manželka Kateřina a nakonec syn 

JUDr. Štěpán Emanuel Berger. V čele krypty se nachází jednoduchý oltář s křížem, po 

stranách pak nalezneme výklenky pro rakve zesnulých. Krypta není veřejnosti  

přístupná [4]. 
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Kaple nese krásnou novogotickou výzdobu. Vysoká gotická okna jsou zasklená 

barevnou mozaikou, je zde množství dekorativních prvků, jako jsou kružby fiál, křížové 

kytky a kamenné zábradlí. Vše je osově souměrné. 

 

Obr. 2.2.1 Kaple sv. Maxmiliána 

2.3 SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST 

Vznikla kolem roku 1992 a od roku 2001 přebírá veškerou odpovědnost na obnově 

svatojánských památek, především v obci Svatý Jan pod Skalou u Berouna. Spolupracuje 

s Obecním úřadem a podílí se na pořádání kulturních akcí v obci. Ve Svatém Janu je 

registrováno čtrnáct chráněných historických památek, které během totality hodně utrpěly. 

Obec má jen kolem 120 obyvatel a její finanční možnosti jsou pro rekonstrukci zničených 

památek nedostačující. Za tímto účelem byla právě zřízena Svatojánská nadace, která 

funguje dodnes. Nadaci se podařilo opravit, a tím už i zachránit některé památky [5]. 



 

Bc. Romana Bařinová  Laserové skenování pro dokumentaci kaple sv. Maxmiliána

 

 

2013  6  

 

3 PŘEDMĚT A CÍL MĚŘENÍ 

Výše zmíněná kaple je v dezolátním stavu a vyžaduje rekonstrukci. Protože původní 

stavební dokumentace objektu není kompletní, bylo nutné kapli znovu zaměřit a připravit 

podklady pro novou dokumentaci. Zaměření skutečného stavu objektu jsem provedla 

metodou 3D laserového skenování. 

Tato práce vznikla na základě spolupráce s Ing. Jiřím Blažkem a Richardem Win z 

firmy BW precision systems s.r.o.  

K vysvětlení problematiky laserového skenování jsem si zvolila za cíl několik bodů. 

Mezi ně patří: 

1. Vysvětlit pojem laser. 

2. Vysvětlit princip laserového skenování. 

3. Seznámení se skenovacím systémem firmy Faro a dalšími pomůckami 

použitých při měření, jejich vlastnostmi a nastavením. 

4. Seznámení s průběhem měřických prací v terénu.  

5. Průběh kancelářských prací – použité počítačové vybavení, vyhodnocovací 

softwary. 

Měřická dokumentace obsahuje: 

 Půdorys  M 1:100 

 2 řezy  M 1:100 

 4 pohledy M 1:100 

 3D model  

 ukázkové video průletu kolem kaple 



 

Bc. Romana Bařinová  Laserové skenování pro dokumentaci kaple sv. Maxmiliána

 

 

2013  7  

 

4 LASERY 

Abychom pochopili podstatu celého laserového skenování, je třeba si nejprve něco 

říci o tom, co to vlastně laser je, z čeho se skládá, k čemu se používá a něco o principech 

měření laserem. 

4.1 CO JE LASER, JEHO VÝVOJ A POUŽITÍ 

Zkratka laser v originálním anglickém znění je Light Amplification by Stimulated 

emission of Radiation, což znamená zesilování světla stimulovanou emisí záření. Laser lze 

tedy charakterizovat jako optický kvantový generátor, který je zdrojem koherentního 

záření, využívající jevu stimulované emise elektromagnetického záření aktivních částic 

(atomů, molekul, iontů, elektronů), jenž jsou buzeny vnějším zdrojem energie [6], [7]. 

Stimulovanou emisi záření objevil už roku 1917 A. Einstein. Tato emise byla poprvé 

využita až roku 1954 při realizaci maseru
1
. Úspěšným se stal však až experiment objevu 

laseru z roku 1960. Byl to pevnolátkový laser s monokrystalem rubínu a jeho objev 

vycházel z kvantové mechaniky. Rezonátor tvořila zrcadla ze stříbra a buzení zajišťovala 

spirálová výbojka s válcovým hliníkovým odrážečem. Roku 1964 byli za objev laseru 

oceněni Nobelovou cenou americký fyzik Charles Hard Townes a dva fyzikové z Ruska 

Nikolaj Gennadijevič Bassov a Alexandr Nikolajevič Prochorov. V Československu byly 

první lasery vyrobeny v roce 1963 ve Fyzikálním ústavu ČSAV Praha (Nd:sklo), 

Vojenském výzkumném ústavu Praha (rubín) a Ústavu přístrojové techniky ČSAV Brno 

(He-Ne). V dalších letech se lasery začala zabývat různá pracoviště [6], [7].   

Lasery se postupem času rozšířily do různých oborů [6], [8]: 

a) Vědních oborů 

I. Astronomie – laserový radar, který slouží k měření kosmických vzdáleností 

s přesností na centimetry. První byl zhotoven roku 1960 dr. Maimanem a byl to 

                                                 
1
 Pracuje na stejném principu jako laser, byl ale vynalezen dříve. První maser byl čpavkový [6], [7].   
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laser rubínový. Výsledky tohoto měření poskytují změřené délky stran 

trojúhelníků pro astronomická úhlová měření, pomocí kterých určujeme 

dynamiku umělých družic Země a Měsíce. Tento laser se stal běžným 

vybavením astronomických observatoří. 

II. Geodézie – rozšíření laserové techniky dalo za vznik novému oboru, kosmické 

geodézie. Družicové lasery daly za vznik konstrukci trojúhelníků o stranách 

délky 6 000 km při laserové lokaci družice LAGEOS. Chyba těchto měření 

v určení velikosti polohového vektoru je v daném časovém okamžiku menší než 

1 cm. Pomocí těchto družicových laserů byl určen s centimetrovou přesností tvar 

zemského geoidu. Pro měření vzdálenosti zařízení od pevného cíle se v geodézii 

využívá laserových dálkoměrů. Své použití v geodézii a důlním měření naleznou 

laserové gyroskopy, které pro určení smyslu a úhlové rychlosti otáčení soustavy 

užívají fotoelektrického signálu tvořícího rotující kruhový laser.  

III. Geofyzika – měření vzájemného pohybu částí pevnin prostřednictvím měření 

vzdálenosti družice LAGEOS 1, která obíhá ve výšce 6 000 km nad Zemí. 

IV. Metrologie – na základně vlnové délky (frekvence) a její reprodukovatelnosti a 

velké stability slouží pro přesné určení základních fyzikálních jednotek času, 

frekvence a délky. 

V. Meteorologie – pomocí lidaru se stanoví spodní hranice oblačnosti, měří se 

dohlednost, zkoumají se horní vrstvy atmosféry, určuje se tloušťka a hustota 

mraků a jejich pohyb, měří se koncentrace vodních par. 

VI. Laserová chemie, litografie, spektroskopie, ekologie atd. 

b) Průmyslu – strojírenství, mikroelektronika, robotika 

c) Lékařství – oftalmologie, onkologie, gynekologie, dermatologie, neurochirurgie 

d)  Laser v SDI – laser, který ničí balistické rakety ihned po jejich vypuštění  

e) Ostatní - umění, LIDAR, záznam dat (CD), vojenské využití, fotovoltaika, atd. 
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4.2 SLOŽENÍ, PRINCIP, DĚLENÍ LASERŮ 

V dnešní praxi existuje mnoho druhů laserů, kdy každý laser vyniká jinými vlastnosti 

(např. se liší látkou aktivního prostředí, zdrojem budící energie). Navzdory velkého 

množství typů laserů lze říci, že základní složení všech laserů je stejné. Lasery se skládají 

z aktivního prostředí, optického rezonátoru a zdroje budící energie (Obr. 4.2.1). Aktivním 

prostředím může být pevná látka (krystal, sklo, polovodič), plyn nebo směs plynů, 

kapalina. Rezonátor je tvořen dvěma a více zrcadly, z nichž jedno je polopropustné a slouží 

k vývodu energie. Zdrojem budící energie může být výbojka, proud elektronů či chemická 

reakce. Mezi charakteristické vlastnosti elektromagnetického záření, které lasery 

produkují, patří: monochromatičnost (záření pouze o jedné vlnové délce), fázová 

koherence, vysoká intenzita a malá rozbíhavost svazku záření [6], [9].  

 

Obr. 4.2.1 Složení a princip laseru  

„ Princip laseru je založen na stimulované emisi fotonů v aktivním prostředí laseru. 

Za normálních podmínek se většina atomů, iontů nebo molekul, které tvoří aktivní 

prostředí laseru, nachází v nejnižším energetickém stavu. Jsou-li však tyto částice 

excitovány do vyšších energetických stavů vnějším zdrojem energie, např. elektrickým 

výbojem, budou při přechodu do původního energetického stavu vyzařovat nekoherentní 

svazek paprsků 
laseru 

polopropustné 

přední zrcadlo 

aktivní prostředí laseru, 

budící systém 

rezonátor 

energie 

zadní odrazné 

zrcadlo 



 

Bc. Romana Bařinová  Laserové skenování pro dokumentaci kaple sv. Maxmiliána

 

 

2013  10  

 

světelné záření. U laseru se tyto emitované fotony pohybují v optickém rezonátoru 

tvořeném protilehlými, vysoce leštěnými a rovnoběžnými zrcadly. Při průchodu fotonu 

kolem excitované částice dojde k její stimulaci a vyzáření fotonu stejné vlnové délky a 

směru pohybu jako původní foton. Tak dochází k postupnému zvyšování toku fotonů, které 

po průchodu jedním ze zrcadel, které je částečně propustné, vytvářejí velmi intenzivní 

koherentní svazek [10].“  

Lasery dělíme podle použitého aktivního prostředí na pevnolátkové, plynné, 

polovodičové, kapalinové a s volnými elektrony. Podle druhu činnosti je dělíme na 

kontinuální, impulsní a polovodičové. 
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5 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

5.1 ÚVOD 

Laserové skenování je multifunkční obor, jehož výhodou je určení 3D prostorových 

souřadnic bezkontaktně (Obr. 5.1.1). Měření skenery je rychlé, přesné a je především 

komplexní. Při tomto typu měření dochází ke značnému zkrácení času potřebného na 

měřické práce, není nutné se dlouho zdržovat v nebezpečných prostorech (např. šachty 

dolů). Lze jimi skenovat plochy velkého plošného rozsahu, např. plochu lomu. Díky této 

metodě měření lze rekonstruovat veškeré povrchy, např. povrchy památkových objektů, 

jeskyní, důlních děl. Toto je jen malý výčet toho, kde lze skenování uplatnit. 

 

 

Při měření objektu geodetickými metodami si musí měřič sám vhodně zvolit body, 

aby jich bylo co nejméně, ale aby co nejlépe vystihly charakter měřeného objektu. Tato 

činnost je při skenování přenechána samotnému skeneru, který daný objekt pokryje sítí 

bodů, jenž se nazývá mračnem bodů (tzv. point clouds, Obr. 5.1.2). Podle požadované 

přesnosti, s jakou má být objekt naskenován, a dle náročnosti stavby, si na skeneru 

navolíme vzájemné odstupy jednotlivých bodů tohoto mračna (tzv. hustotu skenování). 

Skener při práci současně měří body jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru a určuje 

v obou těchto směrech jejich úhel a vzdálenost. Skener dokáže zaměřit až 100 000 bodů za 

sekundu. Data měří ve svém vnitřním souřadném systému [11]. 

objekt 

paprsek 
stroj 

Obr. 5.1.1 Princip laserového skenování 
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Obr. 5.1.2 Rozdíl mezi geodetickým měřením (vlevo) a skenováním (vpravo) [11] 

Pro zpracování naměřených bodů z 3D skenerů jsou potřeba speciální počítačové 

softwary, které výrobce dodává se skenerem. Z naskenovaných dat se v počítači vytvoří 

3D model objektu ve formě mračna bodů (Obr. 5.1.3) 

  

Obr. 5.1.3 Část kaple ve formě mračna bodů 

Softwary pro zpracování mračna bodů vyžadují velmi výkonné počítače, protože 

naskenovaných bodů může být až několik milionů. Během skenování nám skener nasnímá 

i tzv. šum, což jsou body, které skener naskenuje např. skrz skleněnou plochu. Tyto body 

jsou při zpracování nežádoucí a je nutné je odstranit. Po vyčištění objektu od nežádoucích 
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bodů převedeme pro další práci 3D model, tvořený mračnem bodů, do formátu vhodného 

pro práci v CAD počítačových programech, které jsou v technické praxi více rozšířené a 

používané. Tímto převodem se snižují nároky na hardwarové vybavení počítače.   

Pomocí takto převedených souřadnic pak můžeme pak provádět 3D modelování a 

vizualizaci naskenovaných staveb, objektů a různých konstrukcí. Výstupy těchto programů 

mohou být i výkresy půdorysů, řezů a pohledů. 

Měření laserovými skenery má široké využití. Skenování lze provádět i za provozu, 

např. při provádění stavebních prací. Lze skenovat jakýkoliv předmět bez omezení 

velikosti, tvaru a jeho složitosti. Při měření není potřeba velkého počtu lidí, skenování 

může bez problémů obstarat pouze jeden člověk. Nevýhodou jsou ovšem vyšší pořizovací 

náklady skeneru, požadavky na výkonnější PC a jejich následná pomalá finanční 

návratnost [11], [12]. 

Laserové skenování postupně vytlačuje klasické měřické metody. Mezi skenery jsou 

rozšířené tzv. statické skenery. Jsou to skenery, které umisťujeme na stativ, stojící na 

pevném nepohybujícím se podkladu. V poslední době se začínají objevovat kinematické 

skenery, taktéž se jim říká skenery mobilní. Oproti statickým mají větší kapacitu pro sběr 

dat a umožňují skenovat za jízdy či letu. Jedná se o vysoce automatizovaná zařízení, 

kterými můžeme zaměřit např. celé okolí železniční tratě, skenovat ulice měst atd. Jsou to 

skenery umístěné na vozidle (nejčastěji na střeše), lodi, vrtulníku atd.[11]. 

Skenovací systémy vznikly už koncem roku 1980. V té době to byl dálkový průzkum 

Země (DPZ) a později LIDAR. Jedná se o letecké měřické metody, z nichž se později 

vyvinula metoda 3D laserového skenování, která je metodou pozemní. Všechny tyto 

metody pracují na stejném principu měření. Velmi obecně můžeme říci, že základním 

principem těchto tří metod je měření vzdálenosti, kterou urazí vyslaný laserový paprsek k 

měřenému objektu a zpět do vysílače. U kinematických metod se dále během měření 

zaznamenává pomocí GNSS přístroje poloha skeneru. První laserové skenování bylo u nás 

provedeno až na přelomu 20. a 21. století. Jednou z prvních firem, která prováděla měření 
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pomocí LIDARU na území České republiky, byla roku 2001 firma GEODIS. 3D laserové 

skenování poprvé provedla firma GEFOS. Ta skenování využívá od roku 2002 [12], [13]. 

 

 

Obr. 5.1.4 Statický skener firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou [12] 

Vývoj laserových skenerů v současné době i nadále pokračuje. Na trhu se objevují 

přístroje přesnější, rychlejší a dokonalejší, které mají v sobě zabudované kompenzátory pro 

automatické zavádění opravy měřené veličiny a programové vybavení pro řešení 

geodetických úloh jako je např. polygonový pořad. Díky těmto vylepšeným strojům nám 

ke skenování postačí pouze jeden stroj[11]. 

V roce 2003 byly na našem území již pořízeny 3 pozemní skenery, v roce 2005 jich 

bylo 7, v roce 2007 byl jejich počet kolem dvaceti, ale ne všechny se užívaly pro práci 
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v geodézii. S rostoucí oblibou skenerů vzrůstá i počet firem, které tato zařízení  

využívají [13]. 

5.2 ZÁKLADNÍ POJMY  

V této podkapitole cituji vybrané základní pojmy dle [15]: 

 3D skenovací systém - „systém umožňující převést vybraný reálný objekt do 

podoby počítačového virtuálního modelu. Tento systém se skládá ze 3D 

skeneru, řídící jednotky, programu pro řízení skenování, programu pro 

zpracování naměřených dat a příslušenství (stativ, baterie, terče, kabely 

atd.).“ 

 Terestrický skenovací systém – „statický skenovací systém, nebo 

kinematický skenovací systém s nosičem pohybujícím se na Zemi.“ 

 3D skener – „zařízení, které je schopno po zadání parametrů skenování 

automaticky určit prostorové souřadnice bodů objektu.“  

 3D laserový skener -  „3D skener používající při měření laserové záření. Při 

práci s laserovým zařízením je nutné dbát bezpečnostních předpisů.“ 

 Řídící jednotka – „počítač vybavený programem pro řízení skenování. Buď 

je počítač ke skeneru připojen jako externí zařízení, nebo je přímo do skeneru 

integrován.“  

 Program na řízení skenování – „program nainstalovaný v řídící jednotce. 

Nastavují se v něm parametry skenování, řídí samotnou práci skeneru a 

registruje měřená data.“ 

 Program pro zpracování měřených dat – „výstupem bývá počítačový 

model objektu.“ 
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 Parametry skenování – „jsou údaje, které je nutné před skenováním 

nastavit. Jedná se o velikost a polohu skenovaného prostoru, hustotu 

skenování, snímkování digitální kamerou, měření intenzity atd.“ 

 Skenovaný prostor – „je dán úhlovým rozsahem (v horizontálním a 

vertikálním směru), ve kterém skener určuje prostorové souřadnice bodů 

objektu.“ 

 Hustota skenování – „je dána vzájemným úhlovým rozestupem mezi 

sousedními body ve vertikálním a horizontálním směru.“ 

 Mračno bodů – „soubor zaměřených bodů ve 3D na povrchu skenovaného 

objektu. Jednotlivé body jsou měřeny neselektivně (nereprezentují vybrané 

charakteristické body objektu, jako jsou hrany, vrcholy atd.).“ 

 Rozlišení – „charakterizuje, jaký nejmenší detail je možné získat ze 

zaměřeného mračna bodů.“ 

 Sken – „mračno bodů získané z jedné pozice skeneru při jednom nastavení 

parametrů skenování a při jednom měření.“ 

 Šum – „rozumí se chybně nebo nechtěně zaměřené body.“ 

 Modelování -  „vytváření prostorového modelu z mračna bodů.“ 

 Vizualizace – „zobrazení vytvořeného prostorového modelu.“ 

 Textura - „funkce přiřazující bodům plochy barvy.“ 

V literatuře [11] lze nalézt další termíny používané v oboru laserového skenování. 

Zde je uveden jen výčet těch, se kterými se můžeme setkat nejčastěji. 
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5.3 TYPY MĚŘICKÝCH METOD  

 Metoda prostorového protínání vpřed – měří se dva horizontální (ω1, ω2) a 

dva zenitové úhly (ξ1, ξ2). Délku b základny mezi danými body známe [11]. 

 

Obr. 5.3.1Princip prostorového protínání vpřed [11]. 

 Prostorová metoda polární – základní princip měření skenerem. „Skener 

vysílá ke snímanému objektu laserový paprsek. Každá poloha naskenovaného 

bodu je zaznamenána jako horizontální úhel φ a vertikální θ a šikmá 

vzdálenost k cílovému bodu. Úhly jsou měřeny relativně k jednomu postavení 

přístroje a nasměrování skeneru laserovou optikou. Pomocí prostorové 

polární metody skener z naměřených hodnot vypočte prostorové souřadnice 

bodů a uloží je do paměti [16].“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3.2Princip prostorové polární metody + výpočetní vzorce [17]   
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5.4 PRINCIP MĚŘENÍ DÉLKY  

 Elektronické určení délky – Jde o tzv. pasivní odraz. Skener vyšle svazek 

paprsků, ty putují k měřenému objektu, kde se paprsky odrazí a putují zpět do 

skeneru. Běžně je k odrazu využíván povrch objektu, u přesnějšího skenování 

se k odrazu použije koutový hranol [11].  

 Impulsní – při měření délky měříme tranzitní čas, za který projde 

elektromagnetický impuls dvojnásobek měřené délky. Dálkoměr vyšle 

směrem k objektu elektromagnetický impuls, kdy při vyslání začne 

měřit dálkoměr čas, tento impuls se od měřeného objektu odrazí a při 

návratu do dálkoměru se měření hodinami zastaví. Tranzitní čas je 

velmi malý (např. pro délku 30 m je jeho hodnota rovna 2.10
-7

s) a je 

kladen důraz na jeho vysokou přesnost měření [11]. 

 Fázové – „je založen na měření fázového rozdílu, který vzniká mezi 

vysílaným a přijímaným signálem. Fázový dálkoměr vyšle 

modulovanou vlnu o určité fázi φv, od objektu se vrátí odražená vlna o 

fázi φO. Z takto zjištěného fázového rozdílu se pak určí měřená  

délka. Vlna musí být delší než měřená vzdálenost, neboť jinak nelze 

určit, kolik bylo celých vln. U skenerů používajících fázových 

dálkoměrů je omezen dosah používání na délku modulované vlny 

[18].“  

 Optoelektrické určení délky – mají vestavěnou určitou délku základny, 

která je pro měření omezující. Čím je měřená délka větší, tím je přesnost 

měření menší. Vzdálenost se počítá na základě známé délky základny a 

přilehlých úhlů. Obecně tedy řešíme rovinný trojúhelník [11]. 
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5.5 DRUHY ROZMÍTÁNÍ SVAZKU LASEROVÝCH PAPRSKŮ   

Podle [11] jsou principy rozmítání svazku laserových paprsků následující: 

 pomocí rotujícího zrcadla – v jednom nebo ve dvou směrech 

 

Obr. 5.5.1 Rotující zrcadlo[11] 

 pomocí rotujícího optického hranolu  

 

Obr. 5.5.2 Rotující optický hranol[11] 

Obr. 5.4.1Princip optického měření délek 
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 pomocí rotace zdroje záření ve dvou osách  

  

Obr. 5.5.3 Rotující zdroj záření ve dvou osách [11] 

 

 pomocí rotujícího zrcadla, které směřuje laserové paprsky do vstupu 

optických vláken (světlovodů) uspořádaných do kružnice 

 

Obr. 5.5.4 Světlovodiče [11] 
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 pomocí statického optického elementu, který vytváří v prostoru výseč 

světelné roviny 

 

Obr. 5.5.5 Optický element [11] 

5.6 DĚLENÍ LASEROVÝCH SKENERŮ  

5.6.1 2D a 3D skenery  

 2D skenery jsou využívány při leteckém skenování. Svazek paprsků je 

vychylován pouze směrem k Zemi. 

 

 

letadlo 

Laserový 

paprsek 

Skenovaný 

povrch 

Obr. 5.6.1Princip leteckého skenování  
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 3D skenery jsou používány jako skenery pozemní. U těchto skenerů je 

paprsek laseru vychylován všemi směry (Obr. 5.6.2). 

5.6.2 Podle zorného úhlu 

 Skenery kamerové – skenování je umožněno jen do určitého zorného úhlu. 

Tento zorný úhel je malý a pomocí těchto skenerů skenujeme vzdálenější 

objekty. Paprsky jsou v obou směrech vychýleny pomocí dvojice zrcadel 

(Obr. 5.6.2) [11]. 

 Skenery panoramatické – skenery pomocí servomotorů umožňují otočení 

skeneru o 360°, a tím je zajištěno zaměření i celého přilehlého okolí. 

Servomotory umožňují otáčení skeneru v horizontálním směru, otáčení ve 

směru vertikálním je zajištěno rotujícím hranolem, a to pod úhlem 180° [11]. 

         

Obr. 5.6.2 Vlevo skenery kamerové, vpravo skenery panoramatické [11] 

5.6.3 Podle polohy umístění 

 Skenery statické se dělí podle [11]: 

 principu měření na systémy jednokamerové a vícekamerové  

 dosahu na systémy:  

 s velmi krátkým dosahem D1 (0,1 m až 2,0 m)  

 s krátkým dosahem D2 (2 m až 10 m) 
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 se středním dosahem D3 (10 m až 100 m) 

 s dlouhým dosahem D4 (100 až stovky metrů) 

 přesnosti 

 vzdálenosti D1 a vysokou přesností P1 0,01 mm - 1 mm 

 vzdálenosti D2 a přesností P2 0,5 mm - 2 mm 

 vzdálenosti D3 a s nepatrným poklesem přesnosti P3  

2 mm – 6 mm 

 vzdálenosti D4 a přesností P4 10 mm- 100 mm 

 rychlosti skenování: 

 s velmi vysokou rychlostí R1 (více jak 50 000 bodů za minutu) 

 s vysokou rychlostí R2 (1000 až 50 000 bodů za minutu) 

 se střední rychlostí R3 (10 až 1000 bodů za minutu) 

 s nízkou rychlostí R4 (do 10 bodů za minutu) 

 Skenery kinematické [11]: 

 Skenery pozemní (auto, loď atd.)  

 Skenery letecké (vrtulník, družice atd.) – DPZ, LIDAR, radarová 

interferometrie   

5.7 SKLADBA 3D SKENERŮ 

 zdroje záření (viz kapitola 4.2) 

 CCD snímače – mohou být jako externí součást skenerů nebo je skenery 

mají v sobě integrované. CCD snímače převádí dopadající světlo na velikost 

náboje, a tím umožňují vytvořit obraz doplněný o barevné informace o 

objektu. Snímače běžně pracují v černobílém spektru. Abychom dostali 

spektrum barevné (RGB – červená, zelená, modrá nebo CMY – azurová, 

purpurová, žlutá), CCD snímač doplníme o vhodný filtr. Rozlišení je udáváno 

v megapixelech [11]. CCD snímač je zobrazen na Obr. 5.7.1. 
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Obr. 5.7.1 CCD snímač [19]  

5.8 CHYBY SKENERU  

Podle literatury [11] jsou chyby skeneru následující: 

5.8.1 Vnitřní chyby skeneru  

 chyba měření délky  

 chyba měření zenitových a vodorovných úhlů 

 chyby systematické, např. chyby osové, které jsou shodné jako u teodolitu, 

chyby měření délek a úhlů a synchronizace měření délky a úhlu 

 chybový rozbor určení souřadnic a polohy bodů (při využití prostorové 

polární metody měření) 

5.8.2 Vnější chyby skeneru  

 Vliv prostředí na průchod paprsku – Z paprsků elektromagnetického 

záření, které jsou přímkami, se vlivem různého indexu lomu prostředí, a tedy 

změnou parametrů prostředí (teplota, tlak, vlhkost vzduchu), stávají obecné 

prostorové křivky. Děj, při kterém se přímka mění na složitou prostorovou 

křivku, se nazývá refrakce a projevuje se v nehomogenním prostředí. 
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 Vliv geometrie skenovaných objektů na měření – Měření je založeno na 

principu vyslání paprsku skenerem k objektu, zde se část záření odrazí a 

putuje zpět do skeneru. Při tomto měření je však část záření absorbována 

skenovaným povrchem, část záření je odražena pod úhlem dopadu a část je 

rozptýlena do okolního prostředí. Čím větší úhel dopadu, tím hodnota 

intenzity tohoto záření klesá a dochází k tomu, že vzdálenost není změřena, 

nebo že je změřena chybně. Další chyba při měření nastává, pokud skenuje 

roh budovy. Skener vyšle několik paprsků směrem k objektu, výsledný bod 

měření je pak vyhodnocen jako průměr všech paprsků, tento bod ovšem není 

skutečným bodem rohu budovy. 

 Systematické chyby skeneru při měření na objekty s nenulovou křivostí – 

Bylo zjištěno, že při skenování objektů, jejichž plocha je zakřivená, bude 

skenovaný bod ležet vně skenovaného objektu. Následkem zakřivení 

skenované plochy bude docházet k systematickým deformacím modelu. Tyto 

deformace závisí od poloměru křivosti objektu, úhlu dopadu skenovaného 

paprsku a směrodatných odchylek měření. 

 Vliv povrchu skenovaných objektů na měření – Jde o schopnost 

skenovaného objektu odrážet optické záření laserů. Schopnost odrážet světlo 

je závislá na geometrických a materiálových vlastnostech povrchu a na 

vlastnostech záření, které na objekt dopadá. 

5.9 BEZPEČNOST PRÁCE PŘI SKENOVÁNÍ 

Existují určitá pravidla, která upravují způsob ochrany zdraví při používání přístrojů 

vyzařujících laserové záření. Lasery řadíme do tříd podle stupně nebezpečnosti jejich 

záření. Toto záření je vyzařováno v různých vlnových délkách, a proto zákon uvádí pro 

každé toto záření jiné platné zásady ochrany [20].  

Dělení laserů do bezpečnostních tříd [21]: 
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„ Třída 1 (1M) - lasery o malém výkonu, které jsou bezpečné za všech podmínek. U 

těchto laserů není riziko překročení MPE při přímém pohledu do svazku jak holým okem, 

tak i s pomocí optických pomůcek (např. mikroskopu, dalekohledu apod.). 

Třída 2 (2M) - lasery o nízkém výkonu vyzařující viditelné záření (světlo) a 

bezpečnost je zajištěna fyziologickými reakcemi oka včetně mrkacího reflexu. Nebezpečné 

mohou být při přímém pohledu do svazku po dobu delší než 0,25 s. 

 

         Třída 3R (do roku 2001 označována jako 3A) - bezpečné lasery při sledování 

nechráněným zrakem; přímý pohled do svazku pomocí optických pomůcek může být 

nebezpečný. 

Třída 3B - přímý pohled do svazku je vždy nebezpečný; nebezpečný může být i 

zrcadlový odraz. 

Třída 4 – „lasery o velkých výkonech, nebezpečné nejen pro oko, ale i pokožku, 

jsou nebezpečné zrcadlové, ale i difuzní odrazy.“  

Bezpečnost práce při skenování se týká především zraku. Protože se při skenování 

používá laserový paprsek, který soustředí velkou energii záření do malého průřezu a velmi 

krátkého časového okamžiku, může při zasažení oka dojít k poškození sítnice, což může 

vést až ke ztrátě zraku. Proto je nezbytné si při práci chránit zrak ochrannými brýlemi a 

skener během práce nesledovat [20]. 

Zásady ochrany před vlivem laserového záření v ČR upravuje zákon č.258/2000 Sb., 

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Prováděcím předpisem je nařízení vlády  

č.1/2008 Sb., ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb., ČSN EN 60825-1:2007 Bezpečnost 

laserových zařízení. Nařízení vychází z evropské legislativy – Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/25/ES. V nařízení je např. stanoven frekvenční rozsah 

neionizujícího záření, povinnosti osoby, která je v blízkosti tohoto záření - výrobce a 

dovozce laseru musí označit laser zařazením do třídy nebezpečnosti, ochrana zdraví 

zaměstnanců před nepříznivými vlivy záření [22], [23]. Pod odkazem [22] je uvedeno celé 

znění zákona, pod odkazem [23] k němu příslušné nařízení vlády. 
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5.10 TERESTRICKÉ LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY 

 BW precision systems s.r.o 

Laserový skenovací systém: FARO  

Typ skeneru: Faro Focus 3D Laser Scanner  

Typ softwaru: Faro Scene, Pointools, Geomagic 

Wrap, Meshlab, Pointcab, Google SketUP  

       

       

      Obr. 5.10.1 Faro Focus 3D Laser Scanner [24]  

 GEFOS 

Laserový skenovací systém: LEICA 

Typ skeneru: ScanStatiton C10/C5, HDS6200, HDS7000, HDS8800  

      Typ softwaru: Cyclone, CloudWorx, COE Data Transfer 

               

 Obr. 5.10.2 Leica ScanStatiton C10/C5 [25] Obr. 5.10.3 Leica HDS8800[25]   
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 Obr. 5.10.4 Leica HDS7000[26]     Obr. 5.10.5 Leica HDS6200[26]   

  GEODIS 

Laserový skenovací systém: TOPCON, Z+F IMAGER 

Typ skeneru: Topcon GLS1500, Z+F Imager 5006i 

Typ softwaru: TerraScan, TerraPhoto, TerraModeler, Phidias, PolyWorks 

            

 Obr. 5.10.6Z+F Imager 5006i [27]  Obr. 5.10.7Topcon GLS 1500 [27]   

 GEODÉZIE Ledeč nad Sázavou 

Laserový skenovací systém: OPTECH 

Typ skeneru: statický Ilris, mobilní Lynx 

V200 (viz kap. 5 obr. 5.1.3) 

     Typ softwaru: není známo    

      Obr. 5.10.8 Statický skener Ilris firmy Optech [12] 

 Dále pak jsou to terestrické skenovací systémy: Mensi, Riegl, Trimble, atd.  
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6 PRACOVNÍ POMŮCKY POUŽITÉ PŘI MĚŘENÍ 

 Faro Laser Skener 3D Focus  

 Totální stanice South NTS 355R 

 Fotoaparát 

 Kovové hřeby a dřevěné kolíky pro stabilizaci stanoviska, kladivo 

 Čtvercové papírové terčíky  

 Plastové koule na magnetické podložce, plastové koule na plastových podstavcích 

 3x stativ, trojnožka 

 3x stojánek na koule 

 Lepicí páska 

6.1 FARO LASER SCANNER FOCUS 3D 

Faro Focus 3D je terestrický laserový skener, který poskytuje údaje o skenovaném 

objektu do několika málo minut. Během skenování vzniká mračno bodů, ve kterém se 

může nacházet přes milion bodů. Díky těmto bodům dostáváme detailní barevné 

prostorové snímky. Faro Focus 3D je skener fázový, panoramatický (Obr. 5.6.2). 

Rozmítání paprsků probíhá pomocí rotujícího optického hranolu (Obr. 5.5.2). Skener je 

zobrazen na Obr. 5.10.1.             

Je vybaven vlastním operačním systémem, který je 

svým prostředím podobný jakémukoliv operačnímu 

systému počítačů. Jako většinu dnes moderních přístrojů, 

tak i Faro skener ovládáme pomocí dotykového displeje 

(Obr. 6.1.1). Jazyk, pomocí něhož budeme se skenerem 

komunikovat, lze nastavit. Díky volbě komunikačního 

jazyka a jednoduchému softwaru je práce na Faro skeneru 

velmi jednoduchá. Skener je vybaven barevným Obr. 6.1.1 Displej Faro Focus 3D  

Scaner [30] 
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vestavěným fotoaparátem, data ukládáme na SD paměťovou kartu, s daty můžeme 

pracovat i na dálku. Součástí skeneru je i připojení k bezdrátové Wifi síti. Díky ní můžeme 

stroj na dálku i zapnout a vypnout [28], [29]. 

Technické parametry [29]: 

Rozměry: 24 x 20 x 10 cm 

Hmotnost: 5 kg (svou hmotností je nejmenším doposud vyrobeným skenerem)  

Baterie: Lion- výdrž až 5 hodin a možnost nabíjení během práce 

Rychlost snímání bodů: 122 000, 244 000, 488 000, 976 000 bodů/sekundu 

Napájení: 19 V (externí zdroj), 14,4 V (baterie)  

Příkon: 40 W (80 W při nabíjení baterie)  

Okolní teplota: od + 5° C do + 40° C  

Kalibrace: 1x za rok 

Přesnost [29]: 

Maximální možný rozsah: 0,6 m - 120 m 

Trasovací chyba
2
: ± 2 mm na 10 m  

Další parametry [29]: 

Vertikální rozsah: 305° 

Horizontální rozsah: 360° 

Vertikální rozlišení: 0,009° 

Horizontální rozlišení: 0,009° 

Max. vertikální rychlost skenování: 5820 ot/min (97 Hz) 

Výkon laseru: 20 mV (třída laseru 3 R)  

                                                 
2
 Trasovací chyba je definována jako maximální chyba na vzdálenosti měřené od nulového bodu 

skeneru k bodu na rovině.  
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Vlnová délka: 905 nm 

Průměr paprsku na výstupu: 3,8 mm kruhový 

Archivace dat: SD, SDHC, SDXC 32 GB paměťová karta 

Ovládání skeneru: dotykový skener 

6.1.1 Signalizace a zaměření vlícovacích bodů 

Pro propojení jednotlivých skenů, pořízených ze sousedních stanovisek, se volí 

vhodné vlícovací body
3
. Ty jsou důležité pro přesnost určení mračna bodů a následného 

transformačního klíče.  

Vlícovací body dělíme na [11]: 

a) Uměle signalizované – destičky s vysokou odrazivostí – čtvercové, půlkoule 

nebo jako koule celé  

b) Přirozeně signalizované nebo jednoznačně určitelné prvky objektu (rohy budov)  

c) Body měřené 

d) Body spočítané z naměřených bodů – jako vlícovací body použijeme koule, kdy 

těmito koulemi počítači proložíme kružnici. Střed této kružnice je určen 

geodeticky. 

Některé počítačové softwary umožňují propojení skenů pomocí dostatečného 

překrytu snímků. Je to tzv. metoda vzdálenosti povrchů v překrytové oblasti. Pokud je 

objekt malý a skenování lze uskutečnit z jednoho místa, nemusíme v tomto případě 

vlícovací body řešit [11]. 

Zaměření vlícovacích bodů provádíme totální stanicí běžnými geodetickými 

metodami. 

                                                 
3
 
 
Vlícovací body jsou body, které vidíme z obou stanovisek. Skener si sám body vyhledá a snímky 

pomocí nich propojí. 
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6.2 TOTÁLNÍ STANICE SOUTH NTS 355R  

Parametry totální stanice (Obr. 6.2.1)dle [30]:   

 čtení úhlu CCD kamerou, měří do vzdálenosti 3km, 

bezhranolový dálkoměr s dosahem 250 m, rychlé měření 

 výpočet a vytyčení silnic, laviček, ploch, nepřípustné 

délky, aj. 

 české ovládací menu 

 stahovací software Gload, který lze použít i pro Topcon 

a Sokkia 

 nejlevnější totální stanice ve své kategorii   

 ovládáním a řešením je podobná totální stanici Topcon 

 možnost záznamu na externí záznamník 

 vnitřní paměť pojme 8000 bodů 

 odolné proti dešti, mrazu a větru 

 lze měřit až 8 hodin bez přestávky, baterie NiMH 

 optická olovnice 

 LCD displej 

  

Obr. 6.2.1 Totální stanice 

South NTS 355R [30]   

 



 

Bc. Romana Bařinová  Laserové skenování pro dokumentaci kaple sv. Maxmiliána

 

 

2013  33  

 

7 PRÁCE V TERÉNU 

Skenování kaple sv. Maxmiliána jsem provedla ve spolupráci zaměstnanců firmy 

BW precision systems s.r.o. dne 27. 10. 2011 a 14. 11. 2011. Po oba dny bylo polojasno 

s teplotou kolem 8° C. Data jsem měřila a zpracovávala pouze v místním souřadném 

systému, ten nám pro účel vyhotovení dokumentace pro rekonstrukci plně postačí.   

7.1 REKOGNOSKACE TERÉNU 

Měřické práce jsem začala rekognoskací terénu a volbou vhodných 

měřických stanovisek. Ty by měly být umístěny tak, aby z jednoho stanoviska bylo 

vidět na stanovisko předešlé a stanovisko následující, mezi těmito body se nesmí 

nacházet žádná překážka bránící našemu měření. Při volbě stanovisek jsem 

zohlednila dosah s dosahem skeneru a hustotou skenování. Přihlédla jsem také 

k materiálu skenovaného objektu (100% reflektivitu má bílý papír, bílé zdivo má 

reflektivitu 85 % a beton pouze 24 %). Pro skenování zájmového objektu jsem si 

zvolila 26 stanovisek, která jsou zobrazena na Obr. 7.1.1 modrými kolečky. 

 

Obr. 7.1.1Přehled všech pozic skeneru 
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Stanoviska jsem stabilizovala pomocí dřevěných kolíků, měřických hřebů, lepicí 

pásky s křížkem nakresleným fixem a na některých místech jsem jako měřická stanoviska 

využila rohy hrobů.   

7.2 SKENOVACÍ A MĚŘICKÉ PRÁCE 

Po stabilizaci měřických stanovisek a vhodném rozmístění skenovacích terčíků a 

koulí jsem zahájila samotné skenování. Jako první jsem skenovala vnitřek kaple. Zde jsem 

si pro dočasnou stabilizaci měřického stanoviska zvolila barevnou lepicí pásku, kterou 

jsem nalepila na podlahu a namalovala na ni fixem kříž. Skener jsem musela stejně jako 

každý měřický stroj urovnat do horizontální a vertikální polohy. Dále pak jsem si nastavila 

parametry skenování - hustota snímkování, snímkování digitální kamerou, měření 

intenzity, rozlišení snímků, počasí, teplotu, atd. a spustila skenování. Po nastavení těchto 

parametrů nám skener spočítá přibližnou dobu skenování. Po naskenování můžeme 

skenovaná data kontrolovat ihned na displeji skeneru. Z důvodu bezpečnosti a ušetření 

práce při odstraňování naskenované osoby je vhodné se během skenování nezdržovat 

v blízkosti skeneru.  

Skener po spuštění nejprve místnost naskenuje ve formě mračna bodů, dále si pak 

místnost vyfotí svým vnitřním fotoaparátem. Skenování a focení na jednom stanovisku 

probíhalo cca 6 min. Ve vnitřní části kaple jsem zvolila stanoviska tři. Po ukončení 

skenování vnitřních prostor jsem na stanovisko, které bylo nejbližší k východu z kaple, 

umístila stativ se signálem a z venkovního stanoviska, které se nacházelo na schodišti, 

změřila orientaci. Dále jsem totální stanici se signálem vzájemně vyměnila a opět provedla 

měření. Toto měření mi posloužilo pro propojení vnější a vnitřní části kaple. Potom jsem 

změřila orientaci i na zbylá dvě stanoviska skeneru (v zápisníku body č. 101-103).  

 Po naskenování vnitřních prostor jsem pokračovala ve skenování vnějších částí 

objektu, kde jsem si měření rozdělila na dvě části – na skenování ochozu a skenování 

venkovní části kaple. Ochoz není velký, ale pro členitost kaple jsem, jsem zvolila 11 

stanovisek. Venkovní část kaple jsem skenovala ze 12 stanovisek. Skener jsem umisťovala 

nad již připravená měřická stanoviska. Jako měřická stanoviska byly využity rohy hrobů, 
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měřické hřeby nebo mnou zatlučené dřevěné kolíky. Na každém stanovisku skener 

pracoval cca 10 min.  

Po ukončení skenování jsem na vybraná stanoviska umístnila totální stanici a změřila 

orientaci (body zápisníku č. 2000 - 2005), pozice skeneru (body zápisníku 8001 -8006) a 

body vlícovací (body 201 - 203 zápisníku jsou papírové terčíky na plastové krabici, body  

501 – 504 a 1202 jsou ostatní vlícovací body). Při měření směru mezi stanovisky jsem 

použila odrazný hranol, umístěný na stativu. Tímto postupem jsem naskenovala celý 

objekt. Přehled vybraných pozic skeneru a měřených orientací je zobrazen na Obr. 7.2.1. 

 

Obr. 7.2.1Přehled vybraných pozic skeneru a měřených orientací 

Zaměření kaple proběhlo ve dvou různých dnech. Protože data pořízená skenerem 

v jiné dny jsou změřena v různém souřadném systému stroje, byla pro kontrolu polohy 

bodů použita totální stanice. Mým úkolem v následující kapitole je, tyto data spočítat a 

propojit s daty měřenými skenerem. Takto zajistím správné propojení všech 

naskenovaných snímků. 
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8 SOFTWAROVÉ ZPRACOVÁNÍ 

8.1 GROMA V.7   

Groma je geodetický počítačový software, který slouží pro zpracování měřených dat. 

Program pracuje pod 32 bitovým prostředím MS Windows. 

V Gromě spočítáme veškeré geodetické úlohy (ortogonální metoda, polární metoda, 

polární metoda dávkou, volné stanovisko, protínání z délek, úhlů, výškový pořad, 

polygonový pořad, transformace souřadnic, výpočet kubatur, aj.). Seznam měřených 

hodnot můžeme v Gromě načíst jako soubor dat stažený přímo z měřického stroje nebo lze 

měřené hodnoty zadávat přímo z klávesnice. V programu lze pracovat se současně více 

soubory, můžeme pracovat s několika seznamy souřadnic nebo můžeme přetáhnout body 

jednoho seznamu do seznamu druhého, nevhodné body lze smazat, příp. lze nové body 

dopsat. Bodů v seznamu souřadnic může být až několik tisíc.  

 Klasickými vstupními formáty souborů jsou seznam souřadnic (.crd ), seznam 

měření (.mes), protokol (.pro), grafiku (.pic) nebo rastrová data (.rnf). Seznam souřadnic je 

tvořen datovým souborem (.crd) a souborem indexovým (.crx). U souborů s měřenými 

daty je to stejné, ale s rozdílnými příponami – datové soubory .mes, indexové soubory 

.mex. Výstupem z programu jsou seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní 

kresba. [31]   

Nejprve jsem si do PC nahrála soubory s měřenými daty z totální stanice, které jsem 

dále zpracovala v programu Groma. Při zpracování měřených dat jsem využila výpočetních 

úloh: polární metoda dávkou, transformace souřadnic a polygonový pořad. Nejprve jsem si 

pomocí výpočetní úlohy polární metoda dávkou spočítala v místním souřadném systému 

souřadnice vlícovacích bodů a vybraných stanovisek pozic skeneru (2001 – 2005). Ukázka 

výpočtu v Gromě je na Obr. 8.1.1. Zbylé souřadnice stanovisek pozic skeneru jsem 

spočítala pomocí výpočetní úlohy polární metoda dávkou a polygonový pořad  

(8001 - 8006). 
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Obr. 8.1.1Ukázka výpočtu v programu Groma v. 7 

Ukázku výpočtu a seznam souřadnic podrobných bodů okolí kaple nalezneme v práci 

jako přílohu č. 1.  Celý výpočet je součástí přiloženého CD, taktéž nazvaný jako příloha  

č. 1.  

8.2 FARO SCENE 

Faro Scene počítačový software, který je určený pro zpracování dat všech typů 

skenerů firmy Faro. Tento software je výborný tím, že hned po načtení dat do programu 

můžeme rozeznávat jednotlivé objekty a po tzv. registraci se vytvoří vysoce kvalitní data. 

Tato data lze dále zpracovávat. Ve Faro Scene lze vytvářet 3D vizualizace, body 

PointCloud lze exportovat v různých formátech pro práci v dalších softwarech. 
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Samotná práce ve Faro Scene začíná importem naskenovaných dat, kdy se v 

programu objeví mračno bodů, tzv. PointCloud. Každý sken může být dle potřeby pořízen 

s jinou přesností a zahrnovat až několik miliónů bodů. Mým úkolem je načtené skeny 

spočítat, propojit a zbavit nepotřebných dat jako jsou body okolí a šum.  

Skeny lze načíst postupně nebo všechny najednou. Pokud s některými skeny 

nechceme pracovat, měli bychom je odpojit, aby zbytečně nezabíraly paměť a počítač 

mohl pracovat rychleji. Načtené a neuložené skeny jsou zobrazeny s ikonou mraku. 

Upravené, ale neuložené skeny se symbolem mraku s hvězdou a skeny upravené a uložené 

jako mrak se zeleným obdélníkem. Body, které chceme ze snímku odstranit, lze vybrat 

několika způsoby – jako ohradu, linii, polygonový výběr a výběr kruhový.  

Další úpravu dat provedeme pomocí filtrů. Filtr Stray slouží k odstranění duplicitních 

bodů nebo bodů, které tam nemají být, jako je např. obloha, filtr Distance Based odstraní 

body v určité vzdálenosti, v rozmezí od-do, filtr Smooth se používá pro vyhlazení povrchu. 

Skeny pomocí těchto filtrů upravím a uložím jako *. 1.fls. Takto se mi podařilo zmenšit 

skeny, které mají kolem 200 MB/sken na soubory o velikosti cca 20 MB/sken. Díky této 

úpravě snímků, můžeme s daty dále pracovat i na méně výkonných počítačích a sofwarech.   

Každý sken má svůj souřadný systém, kdy výchozí bod má vzhledem ke skeneru 

souřadnice x=0, y=0, z=0. Princip výpočtu spočívá v určení prostorových vztahů mezi 

jednotlivými skeny. K zjištění těchto vztahů  nám poslouží transformace. Výpočtem skenů, 

která se nazývá registrace, zjistíme souřadnice bodů, odchylky mezi snímky a odchylky na 

propojovacích koulích. Faro Scene počítá každé stanovisko zvlášť. Pokud je odchylka větší 

jak 1 cm (záleží na požadované přesnosti), měření na tomto bodě vyloučíme. Ukázka 

výpočtu je na Obr. 8.2.1. Pod záložkou Scan Results můžeme vidět odchylky spočítané 

mezi jednotlivými skeny. Pod záložkou Ref. Tensions jsou ukázány údaje o propojovacích 

koulích. Koule je označena číslem, které jí přiřadil skener. Program sám vyhledá sousední 

snímky, na kterých se koule tohoto čísla nacházejí, a spočítá jejich vzájemnou odchylku.  
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Obr. 8.2.1Ukázka výpočtu snímků programu Faro 

Po tomto výpočtu jsem nahrála do Faro textový soubor svJan.csv se souřadnicemi 

vlícovacích bodů, které jsem spočítala v programu Groma v.7. Jsou to body ve složce 

References na Obr. 8.2.1. Následně jsem tyto body a skeny propojila registrací.  

Ve Faro Scene lze natočit objekt ke světovým stranám. K tomu je zapotřebí si zvolit 

jednu plochu, např. nejdelší stranu kaple, u které se předpokládá, že je rovná. Pravým 

tlačítkem myši pomocí funkce Alignnemt (mám označenou příslušnou stranu) si zvolím 

dle uvážení světovou stranu. Při pohledu na přední stranu kaple, jsem zvolila pravou stranu 

a tu jsem orientovala k severu. Potom si najedu do prvního patra kaple a pomocí funkce 

Scans- transform navolím z= ± 0,000 m.  Tím budu mít podlahu vnitřní části kaple v  

± 0,000 m a budu k ní vztahovat další výšky ve výkresech. 

Na závěr objekt vyexportuji jako jeden soubor, který jsem nazvala svjanmodel.fws.  
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Faro Scene zvládne různé druhy zobrazení – model barevný, tvořený přímo z dat 

měřených, zobrazení černobílé, lze měnit barvu pozadí, objekt lze libovolně natáčet, 

můžeme si jej přiblížit – oddálit. Ukázky z programu jsou na Obr. 8.2.2 - Obr. 8.3.5. 

. 

Obr. 8.2.2 Zobrazení mračna bodů po načtení ve Faro Scene 

 

Obr. 8.2.3 Výběr objektu, který ponechám.  
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To, co je mimo žlutý výběr, bude smazáno. 

 

Obr. 8.2.4 Výběr filtru 

Klepnutím na pravé tlačítko myši na snímku vyberu filtr pro smazání přebytečných 

dat.  

 

Obr. 8.2.5 Takto vypadá první úprava objektu za pomoci filtrů. 
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V dalším kroku jsem smazala ještě kousek stromu, nacházejícího se vlevo od 

objektu. Prázdná místa, která vznikla na objektu, se vykreslí po vložení dalších snímků – 

snímků pořízených z dalších stanovisek. 

 

Obr. 8.2.6 Upravený sken, který je připravený pro další práci v Pointools. 

8.3 POINTOOLS VIEW PRO- BENTLEY POINTOOLS V8i 

Pointools je výkonný počítačový program pro vizualizaci Pointools dat. Po 

naimportování upravených skenovaných dat, se nám objekt stále zobrazuje jako prostorový 

3D model z mračna bodů. Díky vizualizaci dat a stereoskopickému prohlížení bude 

snadnější práci s 3D daty pochopit. Tento program je schopen zvládnout práci i s těmi 

nejsložitějšími architektonickými nebo inženýrskými projekty. V programu lze vytvářet 

různé animace.  

Soubor svjanmodel.fws jsem si pro další práci nahrála do programu Pointools View 

Pro od společnosti Bentley. Při nahrávání souboru svjanmodel.fws do Pointools musí být 

ve stejném adresáři i všechna data s příponou *.fls  (janvenky000.1.fls - janvenky012.1.fls, 
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ochoz000.0.fls - ochoz010.0.fls, vnitrky000.1.fls - vnitrky002.1.fls). Po naimportování dat 

jsem si nastavila hodnoty jako RGB Intensity -> import RGB, Compression -> 1mm, 

Quality -> Medium, v záložce Filter -> Uniform filters -> spacing 0,01 (Obr. 8.3.1) a 

uložila jako model.pod. 

 

Obr. 8.3.1Nastevní Pointools při importu souboru *.fws 

V záložce Point Clouds lze nastavit velikost bodů mračna, osvětlení, barvu zobrazení 

modelu, jako poslední jsou zde ikony pro separaci jednotlivých částí kaple. Separaci jsem 

provedla pomocí ikony Edit (krychle s barevnými tečkami). Po zapnutí této ikony se mi 

v pracovním okně objeví fialový kvádr, pomocí něhož vyberu potřebná data. Rozměry 

kvádru nastavuji přímo pomocí barevných teček nebo příkazového okna vpravo. Zde jsem 

si nastavovala pouze z-ovou souřadnici. Souřadnici Lower Z- nejnižší bod jsem si vždy 

nechala na ±0,000 m, Upper Z- nevyšší bod jsem měnila dle potřeby. Nepotřebnou část 

kaple jsem dočasně odstranila ikonou Enable, nacházející se vedle ikony Edit (Obr. 8.3.2).  
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Obr. 8.3.2Výběr části, kterou chceme zobrazit  nastavím pomocí ikony edit. 

V záložce Home pomocí ikony Snapshot (ikona fotoaparátu) vytvořím obrázky. 

Když na tuto ikonu klepnu, dostanu se do záložky Size. V této záložce nastavuji rozlišení 

obrázku a měřítko (je to měřítko ve tvaru kolik se 1pixel rovná cm na obrázku). Já zvolila 

měřítko i rozměry přednastavené, tj. velikost obrázku půdorysu a obrázků řezů objektem 

1800x1434, pohledů 1200x956, měřítko 1:1. V záložce Output nastavím výstupní formát 

*.jpeg, kvalitu zobrazení 90%, název, cestu uložení a zatrhnu ikonu number, která mi bude 

automaticky číslovat další snímky. Ještě než udělám obrázek, zvolím horní ortho pohled. 

Teď už obrázek nachystaný k vyexportování. Tímto způsobem jsem si vyexportovala 1 

půdorys, 2 řezy, 4 pohledy. Ukázka výstupu je na Obr. 8.3.3 – 8.3.6. 

Pomocí tohoto softwaru jsem vytvořila i průletové video kolem kaple, které je 

součástí práce jako příloha č. 8. 
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Obr. 8.3.3 Půdorys 0,500 m nad podlahou 

 

Obr. 8.3.4Perspektiva půdorysu 0,500 m nad podlahou 



 

Bc. Romana Bařinová  Laserové skenování pro dokumentaci kaple sv. Maxmiliána

 

 

2013  46  

 

 

 

Obr. 8.3.5Pohled na kapli, kdy jsem odstranila celou její horní část 

8.4 ARCHICAD 2011 

Většina CAD softwarů je pouze nástavbou na obecný CAD. ArchiCAD je oproti 

tomu samostatný plně funkční software, sloužící pro zpracování stavební dokumentace 

projektantů a architektů. Jako snad každý jiný počítačový software si i ArchiCAD prošel 

dlouhým vývojem, který však ještě nekončí. Ve verzi 2011 lze plně zpracovávat jak 2D 

výkresy, tak i 3D modely. Přednost ArchiCADu je v tom, že při kreslení půdorysu nám 

vzniká zároveň i 3D stavba. Okna, dveře, podlahy aj. už nekreslíme jen pomocí čar, ale 

tyto objekty si volíme jako prostorové prvky a do půdorysu je osazujeme. Takto získáme 

virtuální objekt, který nám dává reálnou představu o tom, jak bude vypadat objekt 

skutečný.  

V tomto programu jsem vytvořila výkresy půdorysu, řezů a pohledů, ke kterým práce 

od začátku směřovala. Nejdřív jsem začala výkresem půdorysu. Po založení nového 

výkresu, jsem si do ArchiCADu nahrála obrázek nazvaný půdorys_0.000m.jpeg, který je 

výstupem z programu Pointools View Pro. Převedení obrázku do měřítka shodného 

s měřítkem výkresu jsem provedla pomocí roletového menu úpravy -> změnit tvar -> 

natáhnout a zvolila si metodu graficky (tzn. podle jedné strany kaple, jejíž rozměr znám). 

Ještě jsem si navolila parametry kreslící čáry a mohla jsem začít rýsovat. Lze tu sice  

kreslit prostorově, ale pro můj účel plně postačí kreslení čárou, kterou jsem obtáhla 
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obvodové stěny kaple, klenby a otvory dveří a oken. Neopomenula jsem schodiště, které 

musí být taktéž součástí půdorysu. Výkres jsem na závěr okótovala a opatřila severkou. 

Tímto postupem jsem narýsovala všechny výkresy. Ukázka tvorby pohledu je  

na Obr. 8.4.1.  

 

Obr. 8.4.1Pracovní prostředí ArchiCADu2011 

8.5 3D MODEL 

Pro vytvoření 3D modelu jsem se rozhodovala mezi třemi počítačovými softwary. 

První se mi do rukou dostal AutoCad 2009 s nástavbou Pointools. Pomocí této nástavby si 

nahraji do programu upravené mračno bodů (soubory s příponou *.pod), které se mi 

zobrazí jako 3D objekt. Po načtení všech snímků objekt obsahuje velké množství bodů. Pro 

práci všechna tato data najednou nevyužiji, proto jsem pro jednodušší práci snímky 

nahrávala postupně. Ve vlastnostech snímků jsem nastavila vlastnost, aby body různé 

vzdálenosti od skeneru měly různou barvu a body stejné vzdálenosti od skeneru stejnou 

barvu. Toto barevné rozdělení mi pomohlo při obtahování kontur stavby čarami, které 

směřuje k vytvoření 3D drátového modelu. Jako první jsem si navolila čelní pohled kaple. 

Ukázka z programu je na Obr. 8.5.1. 
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Obr. 8.5.1 Tvorba 3D modelu z mračna bodů pomocí AutoCadu 2009 s nástavbou Pointools 

S programem jsem pracovala poprvé a na zkoušku jsem si zvolila okna, která jsem 

obtáhla pomocí čar a oblouků. Při 3D kreslení v tomto programu nestačí tyto čáry hlídat 

pouze ve dvou osách (x, y). Při čelním pohledu se zdá, že čára je tam kde má být, ale při 

bočním příp. horním pohledu zjistíme, že se nenachází na své pozici a je potřeba ji 

posunout ve třetí ose. Je tedy nutné si čáry obtažených kontur ohlídat ve všech směrech – 

v ose x, y, z.  Práce v tomto programu mi přišla složitá, protože objekt je hodně členitý a 

bylo obtížné tyto čáry z bočního nebo horního pohledu umístit na správnou pozici. Při 

práci s tímto programem potřebujeme výkonnější počítač.  

Jako druhý program jsem vyzkoušela software Google Sketchup. Tento software je 

jednoduchý svým intuitivním ovládáním. Získal si mé sympatie i proto, že si do něho na 

internetu mohu stáhnout různé 3D objekty nebo naopak svůj model na internet vložit. Do 

tohoto programu jsem si nahrála 2D snímky objektu (půdorys a pohledy) a z nich objekt 

vytahovala do výšky, šířky. Program mne ale zklamal ve fázi, kdy jsem nemohla propojit 

boční stranu kaple s jejím půdorysem. Ukázka je na Obr. 8.5.2. 
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Obr. 8.5.2 Pracovní prostředí Google Sketchup 

Protože mi předchozí dva programy plně nevyhovovaly, zkusila jsem program třetí – 

ArchiCad 2011 (viz kapitola 8.4). S tímto programem mám více zkušeností, je na práci 

jednoduchý a nevyžaduje výkonný počítač. Sice neumožňuje zpracovat objekt do 

nejmenších detailů (jako jsou např. detaily zábradlí schodiště), ale pro představu o objektu 

nám plně postačí. Ukázka modelování je na Obr. 8.5.3.  

 

Obr. 8.5.3Modelování kaple pomocí programu ArchiCad 2011 
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Program ArchiCad pracuje na podobném principu jako Google Sketchup. Z výkresu 

půdorysu jsem si pomocí prostorového prvku zdi vytáhla objekt do výšky a šířky. Dále 

jsem už pak jen výškově osazovala prvky kaple, jako jsou okna, dveře, schodiště, střecha 

aj. Výšky těchto objektů jsem si vždy před osazením odměřila na výkresech pohledů. 

Pro 3D vytvoření modelu existuje i řada dalších softwarů. Jako zajímavý mi přišel 

Geomagic, ve kterém mračno bodů převedeme na polygonové sítě. Plochy, které se nám 

skenerem nepodaří zachytit, lze z těchto polygonových sítí v programu dopočítat. Tento 

program ovšem také vyžaduje velmi výkonný počítač.  
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9 ZÁVĚR 

Kaple sv. Maxmiliána se nachází v dezolátním stavu a je potřeba její rekonstrukce. 

Protože stavební dokumentace objektu není kompletní, bylo nutné kapli znovu geodeticky 

zaměřit a připravit podklady pro projektanta. Pro zaměření současného stavu kaple bylo 

zvoleno metody  3D laserového skenování.  

3D laserové skenování mi přijde jako velice zajímavá měřická metoda, avšak si 

myslím, že je zatím nedokonalá a je potřeba ji nadále vyvíjet. Během práce v terénu jsem 

narazila na problém při skenování ochozu, který je velmi členitý a úzký. Skener zde 

pracoval na velmi krátké vzdálenosti a dostatečně nepokryl všechny plochy objektu. 

Některá data skenovaná do výšky, byla chybná, protože zde skener svíral s kaplí velmi 

ostrý úhel záběru. Abych kapli rovnoměrně naskenovala, musela jsem skener víckrát 

přestavovat. Kromě rychlé práce skenerů, považuji jako velkou výhodu 3D skenování 

možnost kontroly naskenovaných dat na displeji stroje přímo v terénu a při následném 

stažení dat do PC získáme hned představu o skenovaném objektu.  

Během skenování jsem použila k měření i totální stanici. Každý sken má svůj lokální 

souřadný systém. Všechny skeny jsem propojila registrací do globálního souřadného 

systému, který jsem definovala souřadnicemi terčů a pozic skeneru změřenými totální 

stanicí. 

Příprava stanovisek na 3D skenování vyžaduje jistou zkušenost a odhad, aby se 

neměřilo více, než je nutné. Samotné skenování probíhá rychle a na obsluhu neklade velké 

teoretické znalosti. Nejnáročnější částí je samotné zpracování naměřených dat, které 

z počátku vyžaduje výkonný počítač.  

Software Pointools mě nadchl pro své jednoduché ovládání, avšak zklamal složitou 

tvorbou animací. Při nahrávání snímků *.jpeg do pracovního prostředí ArchiCadu jsem 

pozorovala ztrátu na kvalitě nahraného snímku. 

Kromě hardwarové nevybavenosti jsem se musela zaopatřit požadovaným 

softwarem, což nebyl zrovna jednoduchý úkol. Plné licence si mohou dovolit zaplatit 
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pouze firmy, které je nutně k práci potřebují a alespoň sehnat nějakou studentskou licenci 

nebo fungují trial verzi, vyžadovalo trpělivost při hledání. Nevýhodou studentských a trial 

verzí je, že mají omezený rozsah funkcí, nebo jsou omezeny počtem pracovních hodin či 

počtem dní, po které jsou funkční. V budoucnu bych se určitě ráda ještě setkala se softwary 

Geomagic a Rhino, které jsem neměla možnost při vypracování DP využít.  Důvodem byl 

opět požadavek na výkonný počítač a složitost sehnání těchto programů. 

Výstupem této diplomové práce jsou číselné a grafické výsledky získané 

geodetickým měřením. Číselné výsledky jsou prezentovány souřadnicemi podrobných 

bodů okolí kaple. Grafické zpracování měření reprezentuje 8 výkresů- půdorys M: 1:100, 2 

výkresy řezů M: 1:100, 4 výkresy pohledů M: 1:100 a výkres perspektivy kaple, který 

nemá měřítko. Jedná se o vyexportovaný obrázek programu ArchiCad 2011. Součástí 

příloh na přiloženém CD je 3D model ve formátu *.pln a průlet kolem kaple ve formátu 

*.avi.  
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