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Anotácia 

Témou tejto diplomovej práce je vyhotovenie 3D modelov pomocou 3D laserového 

skenovania. Kvôli kvalitnejšiemu zachyteniu textúr bolo meranie doplnené 

fotogrametrickým zameraním objektov. Záujmovou lokalitou je areál Mlýnskej doliny 

skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, v ktorom predmetom skenovania bola lisovňa oleja 

a zvonička. Pri meraní bol použitý skener Leica typu BLK360 a fotoaparát Canon EOS 7D. 

Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Tá teoretická vysvetľuje základné 

geodetické pojmy vyskytujúce sa v práci, zaoberá sa všeobecne fotogrametriou, laserovým 

skenovaním, no taktiež popisuje skenery a ich konkrétne typy. Obsahom praktickej časti je 

popis merania a tvorby 3D modelov, ktoré boli spracované v geodetických softwaroch 

Cyclone Register 360 a RealityCapture. 

Kľúčové slová: 3D model, 3D laserové skenovanie, pozemná fotogrametria, Cyclone 

Register 360, RealityCapture, Leica, BLK360, Canon EOS 7D, Rožnov pod Radhoštěm 

 

Summary 

The topic of this diploma thesis is the creation of 3D models by 3D laser scanning. 

The measurement was supplemented by photogrammetric surveying for better capturing 

of textures. The locality I am interested in is the Area of Mlýnská dolina within the Open-air 

Museum in Rožnov pod Radhoštěm in which the subject of the scanning was the Oil Mill 

and Bell Tower. I used a scanner BLK360 by Leica and camera Canon EOS 7D 

for this measurement. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical 

part explains the basic concepts of geodesy occurred in my thesis, deals generally with areal 

photogrammetry, laser scanning but also describes scanners and their specific types. 

Practical part consists of description of measuring and creating of 3D models that have been 

processed in geodetic softwares Cyclone Register 360 and RealityCapture. 

Keywords: 3D model, 3D laser scanning, close range photogrammetry, Cyclone 

Register 360, RealityCapture, Leica, BLK360, Canon EOS 7D, Rožnov pod Radhoštěm 
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1 ÚVOD 

 

Témou tejto diplomovej práce je zameranie objektov pomocou technológie 

3D laserového skenovania a ich následné spracovanie. Hlavným cieľom bolo vytvoriť 

3D model skenovaných kultúrnych pamiatok, pričom bolo laserové skenovanie použité 

v kombinácií s pozemnou fotogrametriou. Fotogrametria bola zvolená ako doplnková 

metóda kvôli zachyteniu a skvalitneniu farieb a textúr sledovaných objektov. Ďalším cieľom 

bolo zostaviť metodický  postup tejto dokumentácie. 

Fotogrametria je vedný odbor, ktorý sa zaoberá spracovávaním informácií 

o objektoch meraní. Tie sú získané pomocou fotografických snímok. 3D laserové 

skenovanie prevádza trojrozmerný objekt na digitálny model, s ktorým je možné ďalej 

pracovať. Využitie 3D skenovania je možné vidieť pri mapovaní terénu, digitálnej 

archivácií, vývoji videohier ale i v lekárstve alebo archeológii. 

Predmetom nášho merania je lisovňa oleja a zvonička, ktoré sa nachádzajú v areály 

Mlýnskej doliny. Ten je súčasťou skanzenu v obci Rožnov pod Radhoštěm, nazývaného 

taktiež Valašské muzeum v přírodě. Od Ostravy je vzdialený približne 50 km smerom na juh. 

Je to najväčšie múzeum svojho druhu v Českej republike a taktiež má titul najstaršieho 

skanzenu v strednej Európe. 

Diplomovú prácu je možné rozdeliť na dve základné časti, a to časť teoretickú 

a časť praktickú. Tú teoretickú tvoria 3 hlavné kapitoly, v ktorých je priblížená a objasnená 

daná problematika tvorby 3D modelov. V prvej kapitole sú pre lepšie pochopenie textu 

vysvetlené základné pojmy, ktoré sa vyskytujú v práci. V druhej kapitole je priblížená 

fotogrametria, jej vývoj, základné rozdelenie a jej využitie v praxi. Tretia, najrozsiahlejšia 

kapitola teoretickej časti, sa zaoberá laserovým skenovaním, jeho históriou, 3D tlačou 

a podobne. 

V praktickej časti je podrobne popísaný metodický postup dokumentácie 

skenovaných objektov – merania v teréne a tvorby 3D modelov lisovne oleja a zvoničky. 

Laserové skenovanie bolo vykonané s využitím terestrického skeneru BLK360 

od spoločnosti Leica. Meranie zvoničky bolo doplnené fotogrametrickým zameraním 

pomocou fotoaparátu Canon EOS 7D. Pri spracovaní nameraných dát boli použité softwary 

Cyclone REGISTER 360 a RealityCapture. V programe AutoCAD boli vytvorené 

a zakreslené rezy daných objektov. 

Podstatnou súčasťou tejto diplomovej práce sú prílohy. Tvoria ich protokoly 

o registráciách mračien bodov, grafické výstupy z RealityCapture a vytvorené pôdorysy 

a priečne rezy objektov.  
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 

2 ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Na začiatku teoretickej časti je uvedená krátka terminológia pojmov, ktorá 

sa používa v oblasti fotogrametrie a laserového skenovania a vyskytuje sa 

v tejto diplomovej práci. Odborné termíny sú zoradené podľa abecedy a definície sú prebraté 

z Terminologického slovníka zeměměřictví a katastru nemovitostí (portál VÚGTK). 

Absolútna orientácia je umiestnenie stereoskopického modelu do súradnicového 

referenčného systému pomocou vlícovacích bodov. 

Aerotriangulácia je tvorba a zhusťovanie bodového poľa (vlícovacích bodov) z leteckých 

meračských snímok. 

Fotogrametria je vedný a technický obor, ktorý sa zaoberá získavaním spoľahlivých 

informácií o fyzických objektoch a prostrediach, zaznamenávaním, meraním 

a interpretáciou snímok. Zisťuje geometrické vlastnosti a polohy objektov a ich zmien 

z fotografických meračských snímok a obrazových záznamov. 

Hlavný snímkový bod je priesečník roviny snímku s lúčom prechádzajúcim stredom 

premietania v obrazovom priestore a kolmým na rovinu snímku. Je matematicko-

fyzikálnym počiatkom systému snímkových súradníc. 

Laserové skenovanie je určitý spôsob detekcie objektu pomocou pohyblivého laserového 

lúča, ktorého stopy na povrchu objektu sú usporiadané v riadkoch alebo v mračne bodov 

(raster). 

Laserový skener je zariadenie k riadenému vysielaniu priestorovo orientovaného 

laserového lúča vo forme krátkeho pulzu a k registrácii jeho odrazu od zameriavaného 

objektu. Súčasne sa s vysokou presnosťou meria čas odozvy, pomocou ktorého sa určuje 

dĺžka vektora od laseru k príslušnému bodu na objekte.  

Ortofotomapa je mapa zachovávajúca fotografický obraz územia. Je tvorená jedným alebo 

montážou viacerých ortofotosnímok a opatrená ďalšími náležitosťami mapy (mierka, 

súradnicová sieť, mapový rám, mapové značky a podobne).  

Ortofotosnímka je fotogrametrický produkt z meračského snímku vytvoreného stredovým 

premietaním a diferenciálne prekresleného na základe znalostí výškových pomerov 

georeliéfu. 

Pozemná fotogrametria je časť fotogrametrie zaoberajúca sa zisťovaním geometrických 

vlastností objektov z pozemných fotografických alebo digitálnych snímok. 
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Relatívna orientácia je analógové alebo analytické obnovenie vzájomnej polohy dvoch 

či viacerých snímok tak, aby sa určujúce lúče prechádzajúce identickými bodmi na snímkach 

v priestore pretínali a vytvárali optický model objektu. 

Sken je záznam z 3D skeneru (laserového alebo triangulačného). Je to priestorový úsek, 

ktorý je pokrytý homogénne rozloženým rastrom priestorovo definovaných bodov. 

Snímková dvojica je dvojica pozemných alebo leteckých meračských snímok urobených 

so vzájomným prekrytom (60 – 100%) tak, že môže byť pozorovaná stereoskopicky 

a vytvára virtuálny priestorový model. 

Snímkové súradnice sú pravouhlé rovinné súradnice bodu merané na meračskom snímku 

v snímkovom súradnicovom systéme. Osi systému tvoria spojnice protiľahlých rámových 

značiek uprostred strán, počiatkom systému je stred snímku. 

Stred premietania je bod lokalizovaný v 3 rozmeroch, ktorým geometricky prechádzajú 

všetky lúče medzi objektovými bodmi a odpovedajúcimi obrazovými bodmi. 

Vlícovací bod (nazývaný taktiež referenčný bod) je bod stanovenej presnosti slúžiaci 

pre geometrickú transformáciu obrazových dát do iného súradnicového systému 

(napr. referenčného). Je vhodne umiestnený v teréne, prípadne fotogrametricky 

signalizovaný a na meračskom snímku identifikovateľný. Skupina vlícovacích bodov slúži 

k určeniu mierky výsledného fotogrametrického vyhodnotenia, k prekresleniu meračských 

snímok alebo k určeniu polohy a výšky predmetov merania v danom súradnicovom 

a výškovom systéme. [1] 
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3 FOTOGRAMETRIA 

 

Vedný odbor zaoberajúci sa spracovaním informácií o objektoch meraní získaných 

pomocou fotografických snímok sa nazýva fotogrametria. Je spoľahlivou a časovo menej 

náročnou alternatívou k mnoho zememeračským činnostiam, pri ktorých sa mapujú veľké 

plochy. Je to meračská metóda, ktorá tvar časti zemského povrchu neurčuje v teréne, ale 

na jeho meračských snímkach – fotografiách. Tie sa vyhotovujú fotografickými kamerami. 

Základnou úlohou fotogrametrie je na základe fotografií odvodiť rovinný priemet 

objektu – jeho tvar, veľkosť a polohu v priestore. Najväčšou výhodou je jednoduchosť 

a rýchlosť, s akou môžeme zhotovovať snímky, analyzovať dáta a previesť ich do 3D mapy 

v určitom okamihu. Využitie fotogrametrie je možné vidieť nielen v geodézií a kartografii 

(pri vyhotovovaní máp v mierkach od 1:100 000 do 1:1 000), ale taktiež v geológií, 

meteorológií, astronómií, archeológií, poľnohospodárstve či lesníctve. [2] 

 

Obrázok 1 – Fotogrametria [3] 

 

3.1    Vývoj fotogrametrie 

Slovo fotogrametria vzniklo zložením 3 gréckych slov: photos = svetlo, 

gramma = kresba, metron = merať. Tento názov vznikol z potreby pomenovať vhodným 

spôsobom  činnosti zaoberajúce sa meraním svetelných záznamov – fotografických snímok. 

[4] 
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Počiatky fotogrametrie avšak siahajú ešte pred vynájdenie fotografie. Snímky sú 

vlastne stredové priemety objektov merania a fotogrametria sa zaoberá ich premeriavaním. 

Počiatok fotogrametrie je teda možné datovať už od roku 1032, kedy arabský učenec 

Al Hasan Haitkam popísal cameru obscuru. Za ďalšiu ukážku využitia fotogrametrie je 

možné považovať, keď Leonardo da Vinci v 15. storočí popísal dierkovú komoru, ktorá 

vytvárala obraz vonkajších predmetov na stene temnej miestnosti. Obkresľovali sa stredové 

priemety a obrazy sa rekonštruovali späť na mapový obraz. Namiesto fotografií boli 

používané perspektívne obrázky kreslené voľnou rukou. Takáto metóda sa nazývala 

ikonometria a vyžadovala značné maliarske zručnosti, takže nemala širšie uplatnenie. [4], 

[5] 

Vývoj fotogrametrie bol závislý na vývoji optiky, letectva a výpočtovej techniky. 

Najviac však tento vývoj ovplyvnil vynález fotografie v roku 1839, kedy francúzsky vedec 

a výtvarník Luis Daguerre predstavil svetu jeho metódu záznamu obrazu na postriebrenej 

platničke, takzvanú dagerotypiu. Postupne sa začala vyvíjať prieseková fotogrametria, 

za ktorej zakladateľa považujeme francúzskeho dôstojníka Aime Laussedata. Ten používal 

na vyhotovenie máp a plánov fotografické snímky už od roku 1851. Princíp priesekovej 

fotogrametrie spočíval v pretínaní lúčov napred, nevýhodou bola nutnosť identifikovať 

odpovedajúce si body na snímkach (prirodzená alebo umelá signalizácia). Na začiatku 

20. storočia sa tieto nevýhody odstránili použitím stereoskopie, zlepšila sa tým aj presnosť 

danej metódy. V roku 1901 Dr. C. Pulfrich skonštruoval stereokomparátor – prvý 

vyhodnocovací prístroj pre stereoskopické meranie snímkových súradníc. Považuje sa 

to za základ stereofotogrametrie (= metóda fotogrametrie založená na princípe 

stereoskopického videnia a merania). Analógové vyhodnocovanie zavŕšil E. Orel 

vynájdením stereoautografu. 

Pozemná fotogrametria sa využívala pri mapovaní menších prehľadných území 

alebo taktiež v horách. Rozsiahlejšie oblasti bolo potrebné mapovať z výšky a umiestniť 

fotografickú komoru na vhodný nosič. Fotografie, ktoré boli z nadhľadu, sa až do vynálezu 

lietadla vyhotovovali za pomoci balóna. Vývojom letectva, leteckej fotogrametrie, vedy 

a techniky sa vyvíjali taktiež aj fotografické a vyhodnocovacie prístroje a metódy. Počas 

2. svetovej vojny bol vyvinutý spektrozonálny film (počiatok diaľkového prieskumu Zeme), 

radar a raketa. 

Celkovo vývoj fotogrametrie delíme do 4 základných období: 

• 1. prieseková metóda – do roku 1900, 

• 2. analógová fotogrametria – od roku 1900 do roku 1960, 

• 3. analytická fotogrametria – od roku 1960 do roku 1980, 

• 4. digitálna fotogrametria – od roku 1980 do súčasnosti. [2] 
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Obrázok 2 – Začiatky fotogrametrie v minulosti – fotogrametrická kamera [6] 

 

3.2    Základy fotogrametrie 

3.2.1   Optické základy 

Optické základy fotogrametrie pozostávajú zo zobrazenia predmetu objektívom. 

Pravidelne sa kalibrujú objektívy a letecké kamery a taktiež sa premeriava skreslenie 

objektívu. Objektív je charakterizovaný: 

• ohniskovou vzdialenosťou – vzdialenosť od zadného uhlového bodu (okraj šošovky) 

po ohniskovú rovinu, na ktorú objektív ostro vykreslí body ležiace v nekonečnu, 

• svetelnosťou – pomer priemeru (účinného otvoru) k ohniskovej vzdialenosti, 

• zorným poľom – kruhová plocha obrazu vytvorená objektívom (závisí od zorného 

uhlu).  

Objektív musí spĺňať náročné kritéria (ostrosť zobrazenia, svetelnosť a zorný uhol), inak 

sa pri zobrazení prejavia rôzne nedostatky. Astigmatizmus, sférická aberácia alebo sklenutie 

obrazu ovplyvňujú ostrosť zobrazenia, skreslenie alebo farebná chyba šošovky zas 

ovplyvňujú geometricky správne zobrazenie. Rozoznávame 3 druhy objektívov: 

• normálne – zorný uhol ± 60° (približne ako ľudské oko), 

• širokouhlé – zorný uhol 62° – 90°, 

• nadširokouhlé – zorný uhol 120° a viac. [2] 
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3.2.2   Fotografické základy 

Fotografické základy spočívajú na vlastnostiach svetlocitlivej emulzie, pričom 

sú dôležité vlastnosti materiálu (gradácia, citlivosť svetla, citlivosť farby, rozlišovacia 

schopnosť). Pri digitálnom spracovaní je dôležitý: 

• raster – zobrazenie tvorené bodmi (pixlami), ktorých jednotlivé časti majú odlišné 

farby (farebné zobrazenie RGB – 16 miliónov farieb alebo panchromatické 

zobrazenie – odtiene šedej), 

• vektor – orientovaná úsečka, ktorej poznáme začiatok, koniec, dĺžku a orientáciu, 

(priradzuje sa taktiež farba, hrúbka a typ čiary),  

• digitalizácia – prenos analógovej predlohy do digitálnej podoby v počítači, môže byť 

priama (digitálnym zariadením) a nepriama (skenerom),  

• vektorizácia – prevod analógovej alebo digitálnej rastrovej informácie do vektorovej 

podoby automatizovaným spracovaním. [2] 

 

3.2.3   Geometricko-matematické základy 

Geometrickým základom fotogrametrie je stredové premietanie. Vzťah medzi 

objektom a jeho fotogrametrickou snímkou v čase expozície definuje fotogrametrický 

zväzok lúčov prechádzajúcich stredom premietania. Vo fotogrametrii označuje lúč priamku 

(celok), fotogrametrický zväzok lúčov označuje všetky priamky v priestore prechádzajúce 

cez ten istý bod. [2] 

Prvky vnútornej orientácie 

Tvar lúčov určujú prvky vnútornej orientácie, ktorými sú: 

• stred snímky, 

• súradnice hlavného snímkového bodu H´ (H´´) – stopník osi záberu (keď sa súradnice 

rovnajú nule, tak je hlavný bod totožný so stredom snímky), 

• konštanta fotokomory – vzdialenosť hlavného bodu snímky od zadného uzlového 

bodu objektívu (rovná sa ohniskovej vzdialenosti), 

• hlavná horizontála a vertikála, 

• rámové značky. [2] 

Prvky vonkajšej orientácie 

Polohu stredu premietania v priestore určujú prvky vonkajšej orientácie, ktorými 

sú: 
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• uhol stočenia snímky ϕ,  

   
Obrázok 3 – Uhol stočenia  [7]                Obrázok 4 – Pozdĺžny sklon [7] 

• uhol sklonu osi záberu ω,  

  

Obrázok 5 – Uhol skonu [7]           Obrázok 6 – Priečny sklon [7] 

• uhol pootočenia snímky κ,  

 

Obrázok 7 – Uhol pootočenia [7] 
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Obrázok 8 – Pootočenie snímku [7] 

• priestorové súradnice stredu premietania O (X, Y, Z). [2] 

  

Obrázok 9 – X, Y, Z stredu premietania [7]  Obrázok 10 – Modelové a geodetické súradnice [7] 

 

3.3    Rozdelenie fotogrametrie 

Fotogrametria je metóda optického merania. Základom fotogrametrie je meračská 

snímka, ktorá je exaktnou centrálnou projekciou fotografovaného objektu. Zároveň je 

to prostriedok na najrýchlejšie a najvernejšie zobrazenie prirodzených a umelých predmetov 

na zemskom povrchu. Vlastné meranie prebieha na modeloch vytvorených z dvojíc 

vzájomne nezávislých snímok alebo priamo na fotogrametrických snímkach. [8] 

Úlohou fotogrametrie je previesť informácie z centrálnej projekcie na ortogonálnu 

projekciu rôznymi metódami, grafickými, optickými alebo mechanickými a analytickými 

prostriedkami. Oproti klasickým geodetickým metódam má rôzne výhody, napríklad to, 

že využíva vlastnosti rozšíreného spektra, ide o bezkontaktné meranie mimo priestor 

predmetu alebo že umožňuje vysoký stupeň automatizácie. Fotogrametriu delíme podľa: 

• polohy fotogrametrického stanoviska: 
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o pozemná, 

o letecká, 

o kozmická, 

o podmorská, 

• počtu vyhotovených snímok: 

o jednosnímková, 

o dvojsnímková, 

• spôsobu vyhodnotenia: 

o analógová, 

o analytická, 

o digitálna, 

• vyhodnocovania: 

o prieseková, 

o paralaxová s časovou základnicou, 

o stereofotogrametria. [2] 

 
Obrázok 11 – Pozemná a letecká fotogrametria [9] 

 

3.3.1   Pozemná fotogrametria 

Pozemná fotogrametria je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vyhotovovaním 

meračských snímok z pozemných stanovísk a ich vyhodnocovaním – určovaním polohy, 

rozmerov a vlastností predmetov a javov na snímkach. Zo stanoviska musí byť dobrý výhľad 

na fotografický objekt (možnosť vyvýšenia stanoviska). Podkladom je snímka alebo dvojica 
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snímok, ktoré majú zaistené prvky vnútornej a vonkajšej orientácie, vďaka ktorým je možné 

určiť priestorovú polohu každého meraného bodu. Snímky sú vyhotovené fototeodolitom 

z pevného stanoviska, ktoré umožňuje presnú orientáciu osi záberu v priestore. [2] 

Pozemná fotogrametria sa využíva v rôznych odboroch, napríklad v stavebníctve 

pri vyhotovovaní projekčných podkladov, pretváraní stavebných objektov a ich 

konštrukčných prvkov, dokumentácií podzemných objektov alebo zameriavaní stavebných 

pamiatok. V priemysle sa využíva najmä blízka fotogrametria. Uplatnenie má najmä 

pri meraní menších území – napr. horské oblasti, archeologické lokality, lomy a povrchové 

doly, ale taktiež pri sledovaní eróznej činnosti vody a podobne. [4], [8] 

 

3.3.2   Letecká fotogrametria 

Letecká fotogrametria predstavuje v súčasnosti hlavné ťažisko činnosti 

fotogrametrie. Zaoberá sa vyhotovovaním meračských snímok z lietadla, vrtuľníka, balónu 

alebo iného lietajúceho telesa a ich vyhodnocovaním. Snímky sa vyhotovujú fotografickou 

meračskou komorou. Letecká fotogrametria má široké uplatnenie, najmä pri meraní väčších 

území, keďže nie je obmedzená terénnymi pomermi. Na skreslenie perspektívneho obrazu 

na snímke má najväčší vplyv sklon a členitosť terénu. Letecká fotogrametria sa využíva 

najmä v geodézií a kartografií pri vyhotovovaní podkladov pre projektovanie líniových 

a plošných stavieb, zobrazovaní máp v mierke od 1:100 000 až 1:1 000, ale taktiež 

pri vojenských prieskumoch území, v lesníctve, poľnohospodárstve, meteorológií alebo 

geológií. [2], [4] 

Najväčšie uplatnenie majú ortofotomapy, ktoré sú vyhotovované digitálnou 

technológiou. Teóriou a technológiou diferenciálneho prekresľovania meračských snímok 

sa zaoberá ortofotografia, ktorá je najnovšou oblasťou fotogrametrie. Diferenciálne 

prekresľovanie sa vykonáva po malých plošných prvkoch, pri ktorom sa eliminuje skreslenie 

zapríčinené nerovnakou predmetovou vzdialenosťou objektov merania. [8] 

Kvalita leteckých snímok závisí na počasí počas snímkového letu, ktorý prebieha 

väčšinou v období bez snehovej prikrývky, v hodinách s 33 % a viac osvetlením. Výška letu 

závisí od konštanty fotokamery a mierky snímky, pričom platí vzťah 

ℎ = 𝑓 ∙ 𝑀𝑠        (1) 

kde ℎ je výška letu, 𝑓 je konštanta fotokamery a 𝑀𝑠 je mierka snímky. Lietadlo je 

pri snímkovaní v pohybe, preto vzniká neostrosť obrazu, takzvaný zmaz. Vo fotokamere 

však prebieha automatická kompenzácia. Poznáme 2 druhy snímkovania: 

• radové snímky – snímky navzájom spojené pozdĺžnym prekrytom ± 60 %, pozdĺžny 

prekryt 80 – 85 %, 
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• plošné snímkovanie – pozdĺžny prekryt 60 % a viac, priečny prekryt 20 – 30 %. 

Optimálny počet referenčných bodov na každej snímke je 5 – 6, priemerná rýchlosť lietadla 

je 250 – 300 km/h. [2] 

 

Obrázok 12 – Letecká fotogrametria [10] 

Letecká fotokomora sa skladá z telesa fotokamery, ktoré je stabilné a vyrobené 

z tvrdého kovu, ďalej z objektívového nástavca, pamäťového zariadenia a závesu kamery. 

Ten tlmí vplyv vibrácie lietadla a umožňuje horizontovanie fotokamery. Medzi pomocné 

prístrojové zariadenia patri: 

• GPS – zabezpečuje určenie priestorových súradníc projekčného centra jednotlivých 

snímok, 

• gyrostabilizačné zariadenie – zabezpečuje vertikálnu os záberu a eliminuje zmaz, 

ktorý vznikol vplyvom bočného výkyvu lietadla, 

• regulátor prekrytu – zabezpečuje pozdĺžny prekryt snímok, 

• expozimeter – určuje správny čas expozície snímok, 

• statoskop a rádiový výškomer – zabezpečuje určenie výšky letu. 

Vo fotogrametrii sa snímky vyhotovujú centrálnou projekciou, pričom sa 

zo snímkových súradníc transformáciou vypočítavajú alebo určujú geodetické súradnice 

bodov. Ide o stredové premietanie, v ktorom je stredom premietania stred objektívu. 

Vyhodnotenie leteckých snímok môže byť: 

• analógové – matematický model riešenia založený na optickej, mechanickej alebo 

opticko-mechanickej analógii,  

• analytické – na rekonštrukciu vzťahov medzi snímkovými a predmetovými 

súradnicami využívajú priamo matematický model, počítače a inú techniku, 

• digitálne – súradnice sú spracované on-line (digitálna fotografia). [2] 
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3.3.3   Jednosnímková fotogrametria 

Z jednotlivej snímky je možné vyhodnotiť iba obraz roviny, čiže sa tak získava 

iba polohopis. Jednou z nevýhod jednosnímkovej fotogrametrie je malá presnosť výsledkov. 

Najviac sa používa v leteckej fotogrametrii pri zhotovovaní leteckých plánov – fotoplánov, 

fotonáčrtov. V pozemnej fotogrametrii sa využíva napríklad pri vyhotovovaní projekčných 

podkladov pre rekonštrukciu alebo dokumentáciu pamiatkovo chránených objektov. 

Najčastejšie sa zhotovujú zvislé letecké snímky pre účely fotogrametrického mapovania 

alebo pre interpretačné a prieskumné úlohy. Metódy jednosnímkovej fotogrametrie 

využívajú projektový vzťah medzi snímkovou rovinou a rovinou terénu. Zabezpečujú tým 

transformáciu snímky do vyžadovanej mapovej mierky a transformáciu zo všeobecnej 

polohy v priestore do presne zvislej polohy v nadirovej rovine. [2], [8] 

 

3.3.4   Dvojsnímková fotogrametria 

Keď je potrebné pri vyhodnocovaní určiť okrem obrazu roviny aj tretí rozmer, 

je nutné použiť dve snímky toho istého územia, ktoré umožňujú vytvoriť stereoskopický 

obraz. Snímky sa zriaďujú z dvoch rôznych stanovísk. Vzdialenosť medzi nimi sa nazýva 

fotogrametrická základňa. Dvojsnímková fotogrametria, alebo taktiež stereofotogrametria, 

sa uplatňuje pri zhotovovaní máp s polohopisným a výškopisným obsahom (pri pozemnej 

i leteckej fotogrametrii). [4], [8] 

 

3.3.5   Analógová fotogrametria 

Pri analógovej fotogrametrii sa na vyhodnocovanie obsahu meračských snímok 

používajú analógové vyhodnocovacie prístroje. Využíva sa fotografický záznam snímaného 

objektu, ktorý je vyjadrený rôznym stupňom šedej alebo má farebné podanie jednotlivých 

bodových elementov obrazu. [8] 

 

3.3.6   Analytická fotogrametria 

Metóda analytickej fotogrametrie priamo využíva matematický model, pomocou 

priestorovej transformácie prevádza určitým softwarom na počítači snímkové súradnice 

do geodetických súradníc. Rozvoj tejto metódy je závislý na rozvoji výpočtovej techniky. 

Prvý analytický vyhodnocovací prístroj predstavil Helava v roku 1957. Analytická 

aerotriangulácia bola riešená metódou najmenších štvorcov, počítače sa stali dostupnými 

aj pre širšiu verejnosť až koncom 80. rokov. V analytickom prístroji nie je dodržiavaná 
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analógia snímok (ľavá snímka vľavo a pravá snímka vpravo), snímky sú uložené napríklad 

nad sebou.  

Presnosť analytických vyhodnocovacích prístrojov závisí od snímania snímkových 

súradníc. Vnútornú presnosť lineárneho posunu (1 – 2 µm) zabezpečujú ojnice, ich tepelná 

rozťažnosť ovplyvňuje vonkajšiu presnosť. Presnosť analytickej fotogrametrie ovplyvňujú 

niektoré elementárne chyby: 

• chyby prístroja – chyby leteckej kamery, softwarové chyby, 

• chyby merača, 

• chyby referenčných bodov – chyby v súradniciach, signalizácii, 

• chyba objektívu – spôsobuje priamočiarosť určujúcich lúčov (distorzia), 

• atmosférická refrakcia – odlišné podmienky pri vyhotovovaní a pri vyhodnocovaní 

snímok, 

• zrážka filmu – definovaná kvalitou použitého podkladového materiálu na snímke. 

[2] 

 

3.3.7   Digitálna fotogrametria 

Pri digitálnej fotogrametrii prebieha proces vyhodnotenia obsahu digitálneho 

obrazu v počítači, ktorý je vybavený vyhodnocovacím softwarom. Pracuje sa s digitálnou 

obrazovou informáciou transformovanou do číselnej formy. Rozvoj digitálnej fotogrametrie 

ovplyvnil diaľkový prieskum Zeme, ktorý uprednostňuje výhody digitálnej technológie, 

predovšetkým z dôvodu jednoduchosti a rýchlosti prenosu digitálnych dát. [8] 

 

3.3.8   Prieseková fotogrametria 

Špeciálnym druhom fotogrametrie a zároveň najstarším spôsobom vyhotovovania 

snímok je prieseková fotogrametria. Je to analógová metóda, ktorá je využívaná veľmi 

zriedkavo, pri jej meraní sa využíva meračský stôl. Metódou pretínania vpred sa určuje 

poloha bodov terénu, na určenie výšky jednotlivých bodov sa používa trigonometrická 

metóda. Vývoj pozemnej priesekovej fotogrametrie ovplyvnilo vynájdenie pozemnej 

fotokamery – fototeodolitu. Ním sa z dvoch alebo troch stanovíšť, ktoré musia byť polohovo 

a výškovo určené, zhotovujú snímky terénu.  Následne sa graficky alebo graficko-počtársky 

vyhodnocujú, pričom sa určuje poloha a výška bodov. Nevýhodou metódy je obťažnosť 

pri identifikácií bodov na snímkach v prípade, keď je základňa príliš dlhá. V súčasnosti sa 

prieseková fotogrametria už často nepoužíva, prípadné uplatnenie nájdeme najmä 
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v oblastiach, kde nie sú dostupné špeciálne vyhodnocovacie prístroje, napríklad 

vo vysokohorských oblastiach. [2] 

 

3.3.9   Stereofotogrametria 

Stereofotogrametria využíva stereoskopické videnie a meranie. Snímky 

sú vyhotovované z pomerne krátkej základne a osi záberu sú aspoň približne rovnobežné. 

Poznáme tieto spôsoby vyhodnotenia stereografických snímok – počtársky, mechanický, 

analógový, analytický a digitálny spôsob. V súčasnosti sa snímky vyhodnocujú najmä 

digitálne, a to najmä v netopografických oblastiach. [4] 

 

3.4    Využitie fotogrametrie 

Letecká fotogrametria je hlavnou mapovacou metódou pre mapy stredných mierok. 

Oproti geodetickým metódam je výhodou menšia finančná aj časová náročnosť. 

Topografické mapy, ktoré boli vyhotovené v polovici 20. storočia (mierka 1:25 000, 

1:10 000), sú naďalej fotogrametricky udržované, aktualizácia ZABAGED prebieha 

pomocou ortofota. [11] 

Fotogrametriu je možné deliť z hľadiska využitia na topografickú a netopografickú. 

Topografická sa zaoberá vyhodnocovaním snímok ku geodetickým a topografickým účelom 

(letecká a pozemná fotogrametria). Netopografická fotogrametria používa zhotovené 

snímky ku vedeckým a iným technickým účelom. Využíva sa:  

• v stavebníctve – meranie deformácií stavieb, mapové podklady pre projekty 

a rekonštrukcie, zameranie líniových stavieb, 

• v lesníctve – budovanie a obnova lesníckych máp, plánovanie výsadby a ťažby 

dreva, odhad rozsahu škôd spôsobených škodcami, víchricami,  

• v poľnohospodárstve – projektovanie meliorácií, 

• vo vodnom hospodárstve – modelovanie povodí, zisťovanie rozsahu záplav, 

• v archeológii – dokumentácia archeologických nálezísk, pomocou analýzy snímok 

boli odkryté praveké sídliská,  

• v meteorológii – využívajú snímky z družíc, 

• v architektúre – dokumentácia historických pamiatok a ich rekonštrukcia, 

• v medicíne – dokumentácia pri tvorbe protéz, 

• v modernej kriminalistike – vyšetrovanie dopravných nehôd, sledovanie povrchov 

vozoviek 

• a podobne. [4]  
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4 LASEROVÉ SKENOVANIE 

 

Laserové skenovanie je rýchlo sa rozvíjajúca geotechnológia, ktorá je vzájomne 

prepojená napríklad s geodéziou, kartografiou, fotogrametriou alebo diaľkovým 

prieskumom Zeme. Na stanovisku je pre získanie priestorových súradníc laserovým 

skenerom bezkontaktne zameraný horizontálny, vertikálny uhol a šikmá vzdialenosť 

na základe vyslaného a od objektu odrazeného lúča. Výsledkom priestorového skenovania 

je mračno bodov (point cloud), z ktorého sa pomocou špecializovaných programov vytvára 

priestorový model a s ním sa ďalej pracuje. Je to proces, pri ktorom sa prevádza vizuálna 

stránka objektu do binárnej virtuálnej podoby. Pre každý bod mračna je známa jeho poloha 

voči polohe ohniska skeneru. Počet bodov jedného skenu závisí na požadovanom rozlíšení 

a uhle snímania (šírke záberu). Z ohniska skeneru je viditeľná iba určitá časť povrchu 

skenovaného objektu, preto je pre úplné 3D zobrazenie celého objektu nutné vykonať 

merania z viacerých stanovísk.  

Získané geodatabázové súbory sú dátovou základňou pre 3D modelovania 

a vizualizácie objektov a konštrukcií, ale taktiež podzemných priestorov a interiérov. 

Výhodou laserového skenovania je rýchlosť zberu dát, presnosť, komplexnosť a taktiež 

bezpečnosť pri meraní. Využitie je možné vidieť nielen v inžinierskych oboroch, ale aj 

pri dokumentácií historických objektov pre zámer záchrany a uchovania kultúrneho 

dedičstva. [12] 

 

4.1    História laserového skenovania 

Vlastností laseru sa využívajú v inžinierskych oboroch už niekoľko desaťročí. 

História laserového skenovania a jeho využívanie na území Českej republiky siaha na koniec 

minulého storočia, kedy nastal výrazný vzostup tejto technológie. Základom bol výskum 

laserov a modernej optiky na ČVUT v Prahe. V roku 1986 Švec a Vitula popísali jedno 

z prvých praktických využití laserovej technológie, konkrétne v baníckych podmienkach. 

Laserové skenovanie sa na prelome storočí rozšírilo do oblasti stavebníctva a taktiež sa stalo 

neoddeliteľnou súčasťou geodetických meračských metód, hlavne v oblasti špeciálnej 

geodézie. Skenovacie systémy doplnili zostavu geodetických totálnych staníc, zvýšili 

presnosť a rýchlosť merania a stali sa súčasťou pri dokumentácii prostredia. 

V súčasnosti týmito systémami disponuje veľká časť spoločností v oblasti 

geodézie, inžinierskych stavieb, geológie, dokumentácie archeologického výskumu, 

starostlivosti o pamiatky a podobne. Aplikácia týchto dokumentačných metód je finančne 

náročná, preto na jednotlivých úlohách, najmä pri pamiatkovej starostlivosti, často 
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spolupracuje taktiež akademická pôda, dodávatelia skenerov alebo iné špeciálne pracoviská. 

V zahraničí sú tieto technológie viac dostupnejšie a skúsenosti s využívaním sú na vyššej 

úrovni ako v Českej republike alebo na Slovensku. Významným subjektom v oblasti 

dokumentácie pamiatok. vývoja a aplikácii nových metód pri dokumentácii je svetová 

organizácia CIPA, ktorá združuje jednotlivcov z tejto oblasti. [12] 

 

4.2    Lasery, ich časti a princípy 

Slovo laser je skratkou anglického spojenia Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, čo v preklade znamená „zosilnenie svetla stimulovanou emisiou 

žiarenia“. Laser je elektronický zosilňovač elektromagnetického žiarenia v oblasti 

viditeľného spektra, je to monochromatické a veľmi intenzívne žiarenie. Energia je zo zdroja 

dodávaná kontinuálne (nižšia výsledná intenzita žiarenia) alebo vo forme krátkych pulzov 

(väčší výkon). Hlavné vlastnosti lasera sú: 

• koherencia – priestorová (ovplyvňuje veľkosť ožiarenej oblasti) alebo časová 

(ovplyvňuje monochromatickosť), 

• monochromatickosť (spektrálna čistota) – laserový lúč je tvorený úzkym intervalom 

vlnových dĺžok, 

• kolimácia (sústredenie lúčov) – v určitej vzdialenosti od skenera sa lúč zbieha 

do úzkeho prstenca, s rastúcou vzdialenosťou sa jeho priemer rozširuje, 

• uhlový rozptyl lúča γ – určuje, aký malý detail na skenovanom objekte je laser 

schopný zachytiť, prejavuje sa ako stopa lasera s priemerom D vypočítaná podľa 

vzťahu 

𝐷 = 2𝑅 (
𝛾

2
) ≈ 𝑅𝛾              (2) 

kde γ je uhlový rozptyl lúča v radiánoch a R je vzdialenosť objektu od skenera. [13] 

 

Obrázok 13 – Uhlový rozptyl lúča [13] 
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Základnými časťami lasera sú: 

• aktívne prostredie – obsahuje atómy, molekuly a ióny, ktoré sú schopné excitovať 

na emisné energetické hladiny schopné zabezpečovať inverziu populácie, 

je to vlastne materiál laseru, 

• energetický zdroj – vyvoláva excitáciu, 

• zadné a výstupné zrkadlo, 

• optický rezonátor – rezonančná komora, ktorá zosilňuje laserové žiarenie. 

Princíp lasera je založený na stimulovanej emisii fotónov v aktívnom prostredí, 

ktoré je tvorené elektrónmi v najnižšom energetickom stave. Pomocou silnejšieho 

vonkajšieho zdroja energie sa väčšina atómov aktívneho prostredia musí dostať 

do populačnej inverzie – vyššieho energetického stavu, s cieľom vytvoriť laser. 

Lasery je možné rozdeliť podľa formy materiálu do 3 hlavných kategórií: 

• lasery v pevnom štádiu (napr. Leica HDS 2500) – rubínové, neodymové, s vlnovou 

dĺžkou 694,3 nm (červená spektrálna oblasť), majú veľmi vysokú intenzitu 

vyžarovaného lúča, 

• polovodičové lasery (napr. Riegl LMS-Z210) – diódové, s nízkou spotrebou energie, 

vysokou účinnosťou a vlnovou dĺžkou 780 – 840 nm (infračervené žiarenie), 

630 – 670 nm (viditeľná oblasť spektra), zdrojom je veľmi malá laserová dióda 

s regulovateľným výkonom,  

• plynové lasery (používané pre geodetické účely) – s vysokou stabilitou frekvencie 

lúča, malou rozbiehavosťou, tvorené sklenenou trubicou, ktorá je naplnená zmesou 

neónu a hélia, pracujú v kontinuálnom alebo pulznom režime, pričom generujú 

červené svetlo (vlnová dĺžka 632,8 nm) alebo infračervené žiarenie, 

• kvapalné a chemické lasery – široké spektrum s vlnovou dĺžkou 300 – 1500 nm. [13] 

 

4.3    Laserové skenovacie systémy 

Laserové skenovacie systémy sú zložené z nasledujúcich hlavných častí: 

• laserový skener – skladá sa zo skenovacieho a projekčného mechanizmu, laseru 

a optiky, 

• GNSS prijímač – dvojfrekvenčný prijímač, ktorého anténa je umiestnená tak, aby 

mohla neobmedzene prijímať signál z družíc (zaistenie najlepšieho výhľadu 

na družice – umiestnenie prijímača zhora), 

• inerciálna meracia jednotka – skladá sa z: 

o gyroskopov – slúžia na meranie uhlovej rýchlosti v troch ortogonálnych 

osiach, údaje slúžia k orientácií platformy, 
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o akcelerometrov – slúžia na meranie zrýchlenia, údaje sa používajú 

na interpoláciu polohy platformy medzi časmi, v ktorých je snímaná poloha 

GNSS prijímačom, 

• kontrolná a úložná jednotka – zaisťuje kontrolu a časovú synchronizáciu celého 

meracieho systému, ukladá do pamäťového média všetky merané dáta zo senzorov, 

• operačný notebook – zabezpečuje komunikáciu s kontrolnou a úložnou jednotkou 

a zaznamenáva stav systému počas získavania nameraných dát.  

Letecké laserové systémy obsahujú taktiež navigačný systém, ktorý pomáha dodržiavať plán 

letovej dráhy. [14] 

Laserové skenovacie systémy umožňujú nielen bezkontaktné, rýchle a bezpečné 

určovanie priestorových súradníc, ale aj trojrozmerné modelovanie a vizualizáciu zložitých 

stavieb, konštrukcií, interiérov, podzemných priestorov a podobne. Uplatňujú sa najmä 

v stavebníctve, ich využitie je podrobnejšie priblížené v kapitole č. 4.6. [15] 

 

4.3.1    Skenery, ich rozdelenie a typy 

Hlavnou úlohou skenerov je bezkontaktne určiť priestorové súradnice, vďaka 

ktorým sa zhotovujú 3D modely a zobrazujú rôzne interiéry, konštrukcie, stavby, historické 

pamiatky a rôzne ďalšie. 

Ako zdroje žiarenia v skeneroch sa používajú lasery alebo projektory. Lasery sú 

vďaka vlastnostiam laserového žiarenia (intenzívne, monochromatické, koherentné) veľmi 

výhodným zdrojom pre skenovacie systémy. Princíp lasera je založený na stimulovanej 

emisii fotónov v jeho aktívnom prostredí. K meranej dĺžke sa zaznamenáva vodorovný 

a zvislý uhol, pod ktorým bol lúč vyslaný (priestorová polárna metóda). Problematika 

laserov je popísaná v predchádzajúcej kapitole č. 4.2 tejto práce. Projektory, prípadne bežné 

dataprojektory, sa používajú pri vytváraní priestorovo štruktúrovaného žiarenia 

pri dokumentáciách malých predmetov. Priestorová štruktúra žiarenia je vytvorená 

prepojením projektora s grafickou kartou počítača, ktorý riadi tvorbu a projekciu tohto 

žiarenia. Dataprojektory využívajú ako vlastný zdroj žiarenia lampu (projekčná výbojka 

s výkonom 100 – 200 W), pričom projekčná vzdialenosť je 1 – 10 m 

a odpovedajúca projekčná plocha má uhlopriečku dlhú 0,7 – 7 m. 

Skenovacie systémy je možné rozdeliť do 2 základných skupín, a to podľa 

umiestnenia skenera pri skenovaní. Prvú skupinu tvoria statické systémy, takzvané 

terestrické, ktoré sú pri skenovaní pevne spojené so zemským povrchom, najčastejšie 

pomocou statívu. Druhú skupinu tvoria kinematické systémy, takzvané mobilné, ktoré sú 

pri skenovaní v pohybe. Tie sa ďalej delia na letecké (skenery umiestnené na lietadlách, 
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dronoch, vrtuľníkoch, družiciach a podobne) a pozemné (skenery umiestnené na autách, 

lodiach a podobne). Skenery sa taktiež delia podľa ďalších rôznych kritérií: 

• podľa rýchlosti skenovania: 

o veľmi vysoká rýchlosť (R1) – 50 000 bodov za sekundu a viac, 

o vysoká rýchlosť (R2) – 1 000 – 50 000 bodov za sekundu, 

o stredná rýchlosť (R3) – 10 – 1 000 bodov za sekundu, 

o nízka rýchlosť – do 10 bodov za sekundu, 

• podľa dosahu: 

o veľmi krátky dosah (D1) – 0,1 – 2 m, 

o krátky dosah (D2) – 2 – 10 m, 

o stredný dosah (D3) – 10 – 100 m, 

o dlhý dosah (D4) – 100 m a viac (stovky metrov), 

• podľa presnosti určenia polohy bodu: 

o meranie menších vzdialeností (P1) – 0,01 – 1 mm, 

o krátky dosah merania (P2) – 0,5 – 2 mm, 

o stredný dosah merania (P3) – 2 – 6 mm, 

o dlhý dosah merania (P4) – 10 – 100 mm, 

• podľa princípu: 

o polárne skenery, 

o skenery zo základňou. 

Pri polárnych skeneroch je pomocou tranzitného času alebo vzniknutého fázového 

rozdielu priamo meraná priestorová vzdialenosť. [16] 

 

Obrázok 14 – Princíp merania pomocou polárnych skenerov [17] 
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Pri skeneroch so základňou, takzvaných triangulačných skeneroch, je stopa 

laserových lúčov snímaná pomocou jednej, prípadne dvoch CCD kamier. Pri výpočte 

vzdialenosti sa využíva kosinová veta v trojuholníku s premennými – uhol letu laserového 

lúča, smer pozorovania a dĺžka základne. Vrcholy daného trojuholníka tvoria zdroj svetla, 

projekčné centrum kamery a laserom zameriavaný bod. Polovodičové CCD súčiastky boli 

vyvíjané kvôli účelu pamäťového čipu, neskôr využitím ich schopnosti prevádzať 

dopadajúce svetlo na veľkosť náboja vznikol snímač obrazu. Na povrch kremíkovej doštičky 

dopadajú fotóny, ukladajú sa v potenciálových jamách ako náboj a tak je zabránené voľnému  

pohybu elektrónov a náboja po čipe. Jedna potenciálová jama predstavuje jednu bunku CCD 

snímača. Veľkosť náboja je závislá na intenzite dopadajúceho svetla a čase vystavenia CCD 

čipu na svetle. Pre doplnenie farebnej informácie o skenovanom objekte sa používajú 

externé CCD kamery, ktoré má už väčšina skenerov zabudované vo svojom systéme. [16], 

[17] 

 

Obrázok 15 – Jednokamerový skener so základňou [17] 

 

Obrázok 16 – Dvojkamerový skener so základňou [17] 
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Počas skenovania je podľa programu zväzok laserových lúčov navádzaný na body 

rastru v riadkoch alebo stĺpcoch, pričom je meraná vzdialenosť, horizontálny a vertikálny 

uhol. Dôležitou vlastnosťou laserových skenovacích systémov je tvar a veľkosť zorného 

poľa, ktoré je určené maximálnym rozdielom uhlov krajných výstupných zväzkov lúčov. 

Na základe tejto vlastnosti sa rozlišujú 2 typy skenerov: 

• kamerové skenery – laserový zväzok lúčov je rozmetaný na relatívne malé zorné 

pole, skenery majú systém dvoch hranolov alebo zrkadiel so vzájomne kolmými 

osami otáčania, 

• panoramatické skenery – zameriavanie skoro celého okolia vďaka otáčaniu celej 

diaľkomernej súčasti pomocou servomotorov. [16] 

 

4.4    Meranie v teréne 

Body na povrchu objektu sú pri skenovaní v teréne zameriavané na základe 

princípu rozmetania laserového zväzku, pomocou ktorého sú zaznamenávané v profiloch 

vo zvolenej hustote a vytvárajú takzvané mračno bodov. Zobrazuje sa poloha bodu 

v priestore a taktiež farba, ktorá vyjadruje intenzitu prijatého signálu pri meraní dĺžok. Kvôli 

lepšej orientácií používateľa sa farebnými kombináciami odlišujú rôzne materiály povrchov 

a geometrické konfigurácie. [15] 

 

4.4.1   Princíp rozmetania zväzkov 

Pri skenovaní sa rozlišuje 5 hlavných metód rozmetania laserových lúčov: 

• rozmetanie pomocou zrkadla – laserový zväzok je rozmetaný rotujúcim zrkadlom 

a tým sa vytvára zväzok priamok ležiacich v rovine (prípadne je možné spojiť dve 

zrkadlá a tým zväzok vychyľovať v dvoch smeroch), 

 

Obrázok 17 – Rozmetanie laserových lúčov pomocou zrkadla [16] 
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• rozmetanie pomocou odrazného hranola – laserový zväzok je rozmetaný rotujúcim 

optickým odrazným hranolom, ktorý má pravidelný n-uholníkový tvar, osou rotácie 

je normála n-uholníka, 

 

Obrázok 18 – Rozmetanie laserových lúčov pomocou odrazného hranola [16] 

• rozmetanie pomocou rotácie zdroja – laserový zväzok je rozmetaný rotáciou zdroja 

žiarenia v dvoch osách, 

 

Obrázok 19 - Rozmetanie laserových lúčov pomocou rotácie zdroja [16] 
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• rozmetanie pomocou optických vlákien – laserový zväzok je rozmetaný pomocou 

rotujúceho zrkadla, ktoré smeruje zväzok do vstupov optických vlákien 

usporiadaných do kružnice (vlákna vytvárajú v rovine vejár s požadovaným uhlom 

rozbiehavosti), 

 

Obrázok 20 – Rozmetanie laserových lúčov pomocou optických vlákien [15] 

• rozmetanie pomocou statického optického elementu – laserový zväzok je rozmetaný 

s využitím statického optického elementu, ktorý vytvára v priestore výsek svetelnej 

roviny, pričom obraz svetelného profilu zaznamenáva CCD snímač. Predmet rotuje 

okolo svojej zvislej osi, model predmetu vzniká spojením obrazov jednotlivých stôp 

v počítači. [15][16] 

 

Obrázok 21 – Rozmetanie laserových lúčov pomocou statického optického elementu [15] 
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4.4.2   Princíp merania dĺžok 

Elektronické meranie dĺžok 

Princíp elektronického merania dĺžok je založený na šírení elektromagnetického 

vlnenia, ktoré vychádza z vysielača. Koncový bod (odrazný systém na objekte alebo priamo 

povrch objektu) odráža vlnenie späť do prijímača, ktorý je umiestnený na počiatku meranej 

vzdialenosti. Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn záleží nielen na vlnovej dĺžke 

žiarenia, ale taktiež na tlaku, teplote a vlhkosti (ovplyvňujú index lomu). Elektronické 

diaľkomery sa delia na: 

• frekvenčné – sú založené na určení rázu, vznikajú skladaním časovo posunutých 

frekvenčných modulových vĺn, 

• fázové – sú založené na meraní fázového rozdielu medzi vyslaným a prijatým 

signálom, z ktorého sa určuje meraná vzdialenosť, 

• impulzné – sú založené na meraní tranzitného času s vysokou presnosťou. [15], [16] 

Optoelektronické meranie dĺžok 

Princíp optoelektronického merania dĺžok je založený na riešení všeobecného 

rovinného trojuholníka (známa je dĺžka základne a uhly k nej priľahlé). Presnosť merania 

je nepriamoúmerná s veľkosťou meranej vzdialenosti, preto je táto metóda vhodná na krátke 

vzdialenosti. [15] 

 

4.4.3   Faktory ovplyvňujúce meranie 

Vnútorné vplyvy 

Medzi vnútorné vplyvy, ktoré pôsobia na meranie laserových skenovacích 

systémov patria chyby merania skeneru (napr. chyba merania vodorovných uhlov, chyba 

merania zenitových uhlov alebo chyba merania dĺžky). Tie vznikajú z dôvodu, že sú zložené 

z rôznych častí, ktoré pracujú s určitou neistotou. Presnosť merania taktiež ovplyvňujú 

systematické chyby závislé na princípe skenera, ktoré je možné odstrániť kalibráciou prístroj 

(napr. excentricity analogické osovým chybám teodolitu alebo chyby merania uhlov).[15] 

Vonkajšie vplyvy 

Medzi vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú meranie laserových skenovacích 

systémov patria: 
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• vplyv geometrie skenovaných objektov – vplyv nerovnobežnosti normály s dráhou 

zväzku, k odrazu späť ku skeneru nedochádza, keď je veľká odchýlka normály 

a dráhy zväzku  (prípadne k nemu dôjde po viacnásobnom odraze), 

• vplyv povrchu skenovaných objektov – ovplyvňuje schopnosť odrážať optické 

žiarenie, čo záleží na geometrických a materiálových vlastnostiach povrchu 

a na vlnovej dĺžke a polarizácií dopadajúceho žiarenia, 

• ďalšie vplyvy, ktoré pôsobia na presnosť merania – vonkajšie vplyvy, napr. vplyv 

atmosférických podmienok, ktoré pôsobia na priestorovú trajektóriu laserového 

zväzku a na vlastnú aparatúru alebo taktiež vplyv geodetického zamerania 

a nepresnosti v určení referečných bodov, pomocou ktorých sú skeny spájané 

do jedného celku (nepresnosť sa prenáša do transformovaných bodov). Všetky tieto 

faktory ovplyvňujú presnosť určenia vzdialeností a uhlov. [15], [16] 

 

Obrázok 22 – Dvojitý odraz lúča od povrchu [16] 

 

Obrázok 23 – Dvojnásobný odraz lúča od povrchu [16] 

V rôznych prípadoch laserové skenovacie systémy zamerajú vzdialenosť chybne 

(viacnásobný odraz) alebo sa vzdialenosť nepodarí zamerať vôbec. So zväčšujúcim sa uhlom 

dopadu sa zmenšuje hodnota intenzity odrazeného žiarenia. V nasledujúcej Tabuľke 1 sú 
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uvedené vybrané materiály a k ním odpovedajúce hodnoty reflektivity vyjadrené 

v percentách s predpokladom, že daný materiál má obvyklú úpravu povrchu. Reflektivita 

je konštantný činiteľ odrazu hrubšej vrstvy látky. Pri vlnovej dĺžke 900 nm dochádza 

k takzvanému dokonalému difúznemu odrazu optického žiarenia s ideálnou hodnotou 

reflektivity 100 %. [15] 

Tabuľka 1 – Vybrané materiály a ich odpovedajúce hodnoty reflektivity [15] 

Materiál Reflektivita [%] 

Biely papier do 100 

Stavebné drevo 94 

Sneh 80 – 90 

Biele murivo 85 

Íl, vápenec do 75 

Potlačený novinový papier 69 

Listnaté stromy 60 

Plážový piesok 50 

Ihličnaté stromy  30 

Hladký betón 24 

Asfalt s okruhliakmi 17 

Láva 8 

Čierny neoprén 5 

 

4.5    Spracovanie dát 

Laserové skenovanie je neselektívna metóda merania, pri ktorej dochádza 

k zameriavaniu všetkých aktuálne dostupných bodov, čiže taktiež tých chybných, menej 

potrebných alebo úplne nepotrebných bodov. Pri použití metód klasickej geodézie sú 

vybraté konkrétne potrebné prvky záujmu už pri meraní. Pri použití metód skenovania je 

doporučené tieto naskenované dáta premazať a upraviť pred ich spracovaním. Je potrebné 

odstrániť chybné body, ktoré vznikli napríklad odrazom od padajúceho prachu, dažďa, snehu 

alebo prechádzajúcich ľudí v priestore medzi skenerom a skenovacím objektom. Body, ktoré 

sú príliš vzdialené a sú naskenované s nízkou presnosťou alebo časti bodového mračna mimo 

záujmový objekt, sú taktiež nadbytočné a je vhodné ich odstrániť. Dáta z naskenovaných 

oblastí, ktoré sú zase blízko stanoviska, majú vyššiu presnosť ako vzdialenejšie objekty, 
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niekedy až príliš vysokú. Je možné previesť redukciu takýchto bodov, aby sa zabránilo 

pracovaniu s veľmi objemnými dátami a urýchlil sa tak proces ich spracovania. 

Ďalej je nutné skeny z jednotlivých stanovísk spojiť do jedného homogénneho 

mračna (uskutočniť takzvanú registráciu dát). Pri vstupných úpravách je potrebné dbať na to, 

aby pri spojovaní jednotlivých mračien bodov do celku boli zachované dostačujúce 

prekrytia. Niektoré prístroje sú schopné dáta registrovať automaticky alebo poloautomaticky 

s využitím IMU jednotky a prekrytia dát, v niektorých prípadoch môže byť registrácia 

prevedená pomocou vlícovacích bodov. Ďalej nasleduje priestorová transformácia 

jednotlivých skenov do spoločného miestneho súradnicového systému. Existuje mnoho 

softwarov pre spracovanie dát 3D laserového skenovania, v ktorých môže byť vykonaná 

vektorizácia bodového mračna bodov, z daného mračna bodov môže byť vytvorený 

3D model alebo iba jeho časť (konkrétne plochy alebo línie vzhľadom na účel modelu). 

Príkladom takýchto programov sú ReCap a AutoCAD od spoločnosti Autodesk, Trimble Real 

Works a SketchUp od spoločnosti Trimle alebo Cyclone od spoločnosti Leica. [17] 

 

4.6    Využitie laserového skenovania 

Využitie laserového skenovania je možné vidieť v rôznych odvetviach, najmä 

v stavebníctve a s ním príbuzných oboroch, konkrétne pri zameriavaní: 

• zložitých technologických celkov a konštrukcií – vytváranie čiastočných alebo 

celkových modelov priemyselných podnikov (s veľkým počtom podrobností), 

napr. model chemického podniku, jadrovej elektrárne, tepelnej elektrárne, ropnej 

plošiny, oceliarne alebo navrhovanie nových doplnkov a ich rekonštrukcií, 

• reálneho stavu stavebných konštrukcií – budov, mostov, hrádzí. Skenery zachytávajú 

3D model objektu a taktiež poskytujú kontrolu prevedenia a dokumentácie nových 

projektov (kontrola kvality v rámci kontrolných stavebných meraní). 

Laserové skenovacie systémy sa taktiež uplatňujú pri: 

• dokumentácií pamiatok v oblasti: 

o archeológie – zameriavanie archeologických nálezov, plastík, reliéfov, 

zachytenie prehistorických nástenných kresieb v jaskyniach, 

o architektúry – dokumentácia historických budov (príprava a spracovanie), 

pri rekonštrukciách a sanáciách historických budov, 

• meraní historických budov, 

• meraní posunov a deformácií objektov, 
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• dopravných stavbách – výstavba a rekonštrukcia ciest, mostov, diaľnic, železničných 

tratí, vymodelovanie reálneho stavu krajiny, výpočet kubatúr a kontrola tvarov, 

dokumentácia a kontrola priebehu stavby, vyhotovenie dokumentácie výslednej 

stavby, 

• topografickom mapovaní terénnych útvarov – zameriavanie i neprístupných oblastí, 

vyhotovovanie presných digitálnych modelov terénu, výpočet kubatúr lomov, 

skalných útvarov, vyťažených prestupov, 

• prácach v podzemných priestoroch – meranie v jaskyniach (dokumentácia krasových 

útvarov), práce v tuneloch (dokumentácia a výpočty kubatúr nadvýrubov alebo 

podvýrubov k okamžitej korekcii skutočného stavu výrubu, dokumentácia čelby, 

zameranie profilov počas ražby). [15], [16] 

 

4.7    Rozdelenie laserového skenovania 

4.7.1   Pozemné laserové skenovanie 

Najefektívnejšou a najpoužívanejšou metódou priestorového merania a následnej 

tvorby priestorových 3D modelov z nameraných údajov je laserové skenovanie. Podstata 

spočíva v meraní tranzitného času prechodu laserového lúča od prístroja k meranému 

objektu a späť. Prístroj dokáže zamerať objekty, ktoré sú vo vzdialenosti maximálne 300 m 

s presnosťou 2 – 5 mm. Zameriava veľké množstvo bodov za veľmi krátky čas (až 4 000 

bodov za sekundu), rozsah skenovania je 360° horizontálne a 270° vertikálne. Určujú sa 

smery a vzdialenosti, pričom sa získajú absolútne priestorové súradnice x, y, z každého bodu 

vo zvolenom súradnicovom systéme. Skener zameria takzvané mračno bodov – raster, 

mriežka bodov, s pravidelnými uhlovými rozostupmi. K najväčším výhodám pozemného 

laserového skenovania patrí minimálne obmedzenie prevádzky objektu, keďže ide 

o bezkontaktné meranie a čas merania je krátky. [2] 

 

4.7.2   Letecké laserové skenovanie 

Letecké laserové skenovanie sa využíva na mapovanie terénu a následné odvodenie 

digitálneho modelu reliéfu a digitálneho modelu terénu. Poskytuje najvyššiu presnosť 

mapovania v porovnaní s fotogrametriou a radarovými systémami. Zariadenie umiestnené 

v lietadle vysiela k zemi zväzok laserových lúčov a meria ich odrazené časti – vzdialenosť 

od bodov na povrchu. Výstupom merania je priamo poloha bodov na zemi, keďže súčasťou 

leteckého skeneru je taktiež integrovaný navigačný systém INS a GPS. Pri skenovaní vzniká 
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šum, na ktorého odstránenie a taktiež na tvorbu DMR a DMT sa využívajú rôzne techniky 

filtrovania. [2] 

 

Obrázok 24 – Letecký laserový systém [18] 

 

4.8    3D skenovanie 

3D skenovanie prevádza trojrozmerný objekt na digitálny model, s ktorým 

je možné ďalej pracovať. Tieto získané informácie (dáta) prevádza špecializovaný software 

na digitálny model. Skenery získavajú informácie na základe 2 hlavných princípoch: 

• bezkontaktné skenery – šošovka kamery sníma svetlo odrazené od objektu, 

• kontaktné skenery – informácia o objekte sa získava zo sondy, ktorá prechádza 

povrch snímaného objektu. 

Rozsah 3D skenerov je veľmi veľký, dokážu skenovať malé predmety 

(napr. mince), ale taktiež veľké objekty (napr. budovy, zemský povrch alebo morské dno). 

3D skenovanie sa využíva pri mapovaní terénu, ďalej v archeológií, lekárstve 

alebo vo vývoji videohier. Digitálne skeny slúžia ako predloha pre trojrozmernú tlač, 

využívajú sa vo výrobe pri kontrole kvality a taktiež pri digitálnej archivácií (historické 

objekty, sochy). [19] 
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4.8.1   Dotykové skenery 

Skenovanie zabezpečuje guľôčková sonda, ktorá je citlivá na tlak a jej aktuálnu 

pozíciu zisťuje skener technikou CMM. Snímaný objekt je pevne uchytený v podložke. 

Dotykové skenery môžu byť: 

• ručné – využitie v teréne, 

• uchytené na mechanickom ramene – využitie v animačných štúdiách (hýbe ním 

človek), 

• súčasťou robotického ramena – využitie pri opakujúcich sa procesoch v priemyselnej 

výrobe (sú automatizované). 

Dotykové skenery sa taktiež využívajú v priestoroch so zlou viditeľnosťou 

alebo nebezpečných priestoroch, kde je výskyt škodlivých chemikálií. Bez problémov 

dokážu nasnímať priehľadné a lesklé objekty, čo je oproti optickým skenerom veľká výhoda. 

Nevýhodou dotykových skenerov je však obťažnosť skenovania väčších a vzdialenejších 

objektov. [19] 

 

4.8.2   Optické skenery 

Optické skenery využívajú prirodzene odrazené svetlo, v podstate fungujú 

na rovnakom systéme ako ľudské oko alebo kamera. Pri skenovaní musí byť prázdny 

priestor medzi šošovkou (najjednoduchšie optické skenery majú jednu šošovku) a snímaným 

objektom. Pre model je potrebné vytvoriť aspoň 20 snímok, vybraný objekt sa naskenuje 

z rôznych uhlov, aby vznikol takzvaný hrubý model. Potom sa fotografie prevedú pomocou 

špeciálnej aplikácie v počítači na digitálny model. Samozrejme platí, čím viac fotografií 

je k dispozícií, tým je výsledný model presnejší. Spracovanie dát je náročné, preto musí mať 

počítač výkonnú grafickú kartu. Optické skenery nie sú tak finančne nákladné ako dotykové 

skenery, no taktiež sú aj menej presné. [19] 

  

4.8.3   3D laserové skenery 

Laserové skenery pri skenovaní aktívne osvetľujú lúčom laseru daný objekt. 

Vysokorýchlostná kamera sníma svetlo odrazené od povrchu objektu. Na základe 

nasnímaného obrazu vyhotovuje špecializovaná aplikácia výsledný, mimoriadne presný 

model. Skenery využívajú laserové riadkovanie, pričom menej presné, lacnejšie prístroje, 

využívajú bodové svetlo. [19] 
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LIDAR 

Skenovanie nie je závislé na vonkajšom osvetlení, za dobrých podmienok sa dá 

používať až na vzdialenosť niekoľko desiatok kilometrov. Využíva to moderná, progresívna 

technológia – LIDAR. Sú to optické radary, ktoré sa používajú pri diaľkovom prieskume 

Zeme, pri 3D modelovaní terénu, snímaní budov alebo morského dna. Pomocou pulzných 

radarových lúčov sa meria vzdialenosť medzi daným objektom a prístrojom, ktorý je 

umiestnený na palube lietadla, satelite, na pozemnom vozidle alebo na statíve na plošine 

mimo pobrežia. LIDAR vysiela rýchle impulzy laserového svetla k povrchu objektu, 

zaznamenáva sa čas medzi vyslaním lúča zo zdroja k objektu a jeho návratom späť do zdroja. 

Pretože sa svetlo pohybuje konštantnou rýchlosťou, vzdialenosť je určovaná s vysokou 

presnosťou. Z dát je postupne vytváraná komplexná mapa meraného povrchu. Nevyhnutnou 

súčasťou LIDARov sú navigačné a polohové systémy – GPS systémy a IMU jednotky. 

Určujú presné geografické údaje o polohe senzora a taktiež jeho orientáciu v danom mieste, 

respektíve v každom časovom úseku zberu údajov. LIDAR nachádza uplatnenie v rôznych 

vedných a priemyselných odvetviach, pri výskume atmosféry, budovaní infraštruktúry 

a podobne. Údaje, ktoré sú získané z LIDARu, sa využívajú v geopriestorových aplikáciách: 

• mapovanie a monitoring erózií, lavín, povodní (prírodných rizík), 

• monitoring zmien v prírodnom prostredí, 

• návrh a výstavba infraštruktúry ciest, železníc, letísk, 

• analýza povrchovej ťažby nerastných surovín, 

• manažment líniových stavieb (elektrického vedenia) 

• a podobne. [19], [20] 

 

Obrázok 25 – Extrakcia budovy s využitím leteckej snímky a dát z LIDARu: 

letecká snímka →  LIDAR bodová triangulácia → konečný model [20] 
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4.9    3D tlač 

3D tlač je určitý spôsob vytvárania objektov z 3D dát, pri ktorom dochádza 

k vrstveniu a spájaniu materiálov (plast, kov, sklo, keramika a podobne). Materiál, z ktorého 

je produkt vyrobený, je postupne pridávaný a vrství sa na seba, ide o takzvaný aditívny 

proces vzniku. Stereolytografia je jedna z najstarších metód 3D tlače, ktorá bola vyvinutá už 

v polovici 80. rokov 20. storočia. 

3D tlačiarne vyrábajú fyzické trojrozmerné predmety na základe digitálnej 

predlohy. Tie sa konštruujú v počítačových modelovacích programoch (napríklad AutoCAD, 

Blender a podobne). Digitálny model je taktiež možné získať naskenovaním objektu 

pomocou 3D skeneru. Existujú však také internetové databázy, kde sú k dispozícií 

na stiahnutie už vytvorené hotové 3D modely. 

Jednou z najrozšírenejších metód profesionálnej 3D tlače je FDM technológia. 

Aby bolo možné objekt vytlačiť, predloha musí byť prevedená do formátu, ktorý vie 

tlačiareň rozoznať, zvyčajne do formátu STL. FDM funguje na princípe natavovania 

materiálu (najčastejšie kovu alebo plastu), ktorý je uložený v zásobníku na cievke. Tlačiareň 

si materiál postupne odmotáva a tlačová hlava tlačí 3D model postupne vrstvu po vrstve 

na podložku. V dvoch osách je postupne nanášaná veľmi tenká vrstva materiálu v rovine 

horizontálneho prierezu, potom sa podložka posunie o hrúbku vrstvy vo vertikálnej ose. 

Je to časovo náročná technológia (natavený materiál musí najskôr stvrdnúť), ktorej kvalita 

tlače závisí na type použitého materiálu a modeli tlačiarne. Napriek tomu patrí 

k najpoužívanejšej metóde, vďaka svojej dobrej cenovej dostupnosti. Najčastejšie 

používaným materiálom je ABS (termoplast na výrobu napr. LEGA alebo kanoe), PLA, 

PET, PC alebo PEI. Tlačiareň okrem hotového predmetu tlačí taktiež podpery. Akonáhle je 

objekt hotový, jeho podporné materiály sa odstránia, napríklad namočením predmetu 

do roztoku vody s čistiacim prostriedkom. Keďže zakladajúca spoločnosť Stratasys 

na označenie FDM zaistila ochrannú známku, pre komerčné účely sa používa jej odvodenina 

s označením FFF. Je to technológia, vďaka ktorej sa z 3D tlačiarne dokáže vytlačiť ďalšia 

3D tlačiareň, ktorá je svojou vlastnou kópiou. Existuje mnoho webov, ktoré predávajú diely 

pre takzvaný RepRap. 

Ďalšie 3D tlačiarne fungujú na princípe laserového sintrovania, využívajú pomerne 

náročnú SLS technológiu. Model vzniká tavením práškového materiálu a jeho spekaním 

pomocou laseru po jednotlivých vrstvách. Požadovaný tvar vytvrdzuje laser do materiálu 

vo forme pevného prachu na tlačovej doske. Keď prvá vrstva stvrdne, stroj nanesie ďalšiu 

tenkú vrstvu prachu, ktorá je laserom znova vytvrdená. Je to veľmi presná metóda, ktorej 

výsledkom sú odolné výtlačky, ktoré je po dokončení potrebné očistiť z prachu. 
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Technológia 3D tlače je momentálne vo veľkom rozvoji, neustále sa vyvíja 

a zdokonaľuje. Možnosti využitia stále pribúdajú, no už teraz je využiteľnosť možné vidieť 

v rôznych odvetviach: 

• umenie – výtvarné diela, hudobné nástroje, šperky, 

• medicína – zubné protézy, ortézy, dlahy, 

• školstvo, vzdelávanie a veda – anatomické a biochemické modely, 

• architektúra, stavebníctvo a urbanizmus – piliny, betónové zmesi, 

• potravinárstvo – trvanlivé potraviny, čokoláda, 

• módny priemysel – oblečenie, obuv presne na mieru, 

• archeológia – kópie artefaktov, 

• strojárenstvo – kovové súčiastky, ozubené kolesá 

• a podobne. [21], [22] 

Na Obrázku 26 je zobrazená 3D tlač pomocou vysoko výkonnej 3D tlačiarne 

AXIOMe, ktorá bola navrhnutá pre školy. Táto stolová tlačiareň má patentovaný plný kryt 

s nevyhrievaným automatickým dnom (systém chladenia materiálu tromi ventilátormi) 

pre spoľahlivú a bezpečnú tlač. Využíva zostavu extrudérov s priamym pohonom, ktorý 

užívateľom uľahčuje vytváranie zložitých objektov z ťažko použiteľných materiálov. [23] 

 

Obrázok 26 – 3D tlač [23]  
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II. PRAKTICKÁ ČASŤ 

5 MERAČSKÉ PRÁCE 

5.1    Popis lokality 

Záujmové objekty merania sa nachádzajú v českom podhorskom meste Rožnov 

pod Radhoštěm, konkrétne v skanzene nazývanom Valašské múzeum v přírodě, ktorý leží 

približne 50 km južne od Ostravy. Múzeum sa rozprestiera na úpätí Beskýd a patrí 

do Zlinského kraja, okresu Vsetín. Je to najväčšie, najstaršie a do 70. rokov 20. storočia 

jediné múzeum svojho druhu v Českej republike. Skanzen sa nachádza v prirodzenej krajine 

a nájdeme v ňom originálne zrubové stavby dovezené z okolia, ale taktiež rekonštrukcie 

a kópie rôznych historických budov. Tematicky sa člení na 3 areály – Dřevěné městečko, 

Valašská dědina a Mlýnská dolina. Múzeum taktiež spravuje areál drevenej architektúry 

Dušana Samo Jurkoviča, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa 

na neďalekých Pustevnách. 

 

Obrázok 27 – Mapa Valašského múzea v prírode [24] 

Mlýnská dolina je technický areál. ktorý bol založený na začiatku 80. rokov 

20. storočia. Je súborom funkčných historických stavieb a zariadení. ktoré sú poháňané 

horskou vodou. Tieto vodohospodárske pamiatky, napríklad mlyn, hamr alebo valcha, sú 
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umiestnené na umelo vybudovanom kanály ústiacom v Rožnovskej Bečve. Predmetom 

skenovania v rámci mojej diplomovej práce sú Lisovňa oleje z Brumova a Zvonička z Dolní 

Bečvy, ktoré sú súčasťou tohto areálu. [24] 

 

5.2    Popis skenovaných objektov 

5.2.1   Lisovňa oleja z Brumova 

Táto stavba je rekonštrukciou olejárskej dielne z Brumova. Originálny horizontálny 

kladovo pákový lis, ktorý sa datuje do 17. storočia, bol v roku 1972 prenesený do múzea. 

K pôvodnému vybaveniu patria taktiež dlabané drevené korýtka a kovová nádoba s dvoma 

dnami – pernica, kam sa vkladala zmes semien určená k lisovaniu. Nevyhnutný inventár 

doplňuje nožná stupa na drvenie slivkových kôstok a sporák s platňou upravenou 

pre nahrievanie a praženie pripravenej zmesi pred lisovaním. K uskladneniu oleja slúžili 

nádoby z hrnčiny umiestnené pri okne. Lisovaný olej sa používal hlavne pri liečení ľudí 

a dobytka. Na Valašsku sa olej najčastejšie tlačil z ľanového a konopného semena alebo 

z jadier bukvíc a jadier sliviek. S ohľadom na starobylosť pákového stroja sa v múzeu proces 

lisovania prevádza iba výnimočne, pričom v Brumove sa olej naposledy lisoval v roku 1946. 

[24] 

 

Obrázok 28 – Lisovňa oleja z Brumova a ustanovený skener BLK360 na jednom zo stanovísk 
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5.2.2   Zvonička z Dolnej Bečvy 

Zvonica je malá zrubová stavba, ktorá stála od roku 1925 v Drevenom mestečku 

medzi Rožnovskou radnicou a Billovým meštianskym domom. Zakladatelia múzea, 

súrodenci Jaroňkovci, ju nechali postaviť podľa pôvodnej predlohy z Dolnej Bečvy. Navyše 

ju vybavili originálnym zvonom z roku 1783. V minulosti zvuk tohto zvona oznamoval 

podľa tradície začiatok a koniec práce robotníkov na hamroch. V súčasnosti zvonica 

doplňuje expozíciu, ktorá je venovaná spracovaniu železa v Beskydách. [24] 

 

Obrázok 29 – Zvonička z Dolnej Bečvy a ustanovený skener BLK360 na jednom zo stanovísk 

 

5.3    Použité prístroje a pomôcky pri meraní 

Úroveň spracovania 3D modelov historických pamiatok závisí najmä na voľbe 

použitých meračských pomôcok a vybavení použitého softwaru pri spracovaní. Pre tvorbu 

dokumentácie vybraných objektov a zameranie ich geometrických parametrov sme použili 

bezkontaktné metódy. Laserové skenovanie sme vykonali pomocou kompaktného statického 

skenera Leica BLK360. Kvôli skvalitneniu textúr vymodelovaných 3D modelov sme 

uskutočnili taktiež fotogrametrické zameranie objektov, s využitím fotoaparátu Canon 

EOS 7D.  
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5.3.1   Skener Leica BLK360  

Skener BLK360 od spoločnosti Leica je najmenší a najľahší laserový skener svojho 

druhu na trhu. Rýchlo a kvalitne zachytáva okolie pomocou farebných panoramatických 

snímok v presnom mračne bodov. Jeho súčasťou je IMU jednotka, ktorá zabezpečuje 

automatickú orientáciu prístroja. Skenuje 360 000 bodov za sekundu s dosahom 0,6 – 60 m, 

360° horizontálne a 300° vertikálne. Upevňuje sa na statív so špeciálnym čapom 

(viď. Obrázok 30). Vďaka jeho nízkej hmotnosti (1 kg) a malých rozmerov (priemer 10 cm, 

výška 16,5 cm) je manipulácia s ním nenáročná, no jednoduché je taktiež jeho ovládanie. 

Nachádza sa na ňom iba jediné tlačidlo ON/OFF, ktorým je možné zapnúť/vypnúť prístroj 

alebo spustiť skenovanie. 

 

Obrázok 30 – Skener BLK360 upevnený na statíve 

Skener sa dá ovládať taktiež prostredníctvom externého zariadenia – iPadu alebo 

mobilného telefónu (Android), ktorý je s ním prepojený cez WLAN. BLK360 pomocou 

aplikácie Leica Cyclone FIELD 360 zdieľa dáta do tohto pripojeného zariadenia. V tablete 

alebo inom externom zariadení je možné tieto zachytené dáta prezerať priamo v teréne, čiže 

má merač okamžitý prehľad o priebehu skenovania. Ďalej je v ňom možné vytvárať 
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projekty, predbežne registrovať mračná bodov alebo vytvárať 3D modely s vysokým 

rozlíšením v reálnom čase. Na ovládanie skenera je primárne určená táto aplikácia, iba 

prostredníctvom nej sa dá nastaviť kvalita skenovania. Tlačidlo na skenery sa používa 

v núdzovom prípade, keď Leica Cyclone FIELD 360 nefunguje, napríklad keď má externé 

zariadenie vybitú batériu. Aplikácia je prístupná na stiahnutie zdarma, avšak k exportu 

skenovaných dát do ďalších aplikácií je požadovaná platná licencia Cyclone REGISTER, 

Cyclone REGISTER 360 alebo Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition). Do týchto 

počítačových softwarov je 360° skeny možné jednoducho preniesť pre konečné spracovanie 

pomocou Wi-Fi. Obdobnou aplikáciou je ReCap Pro od spoločnosti Autodesk. 

V nasledujúcej Tabuľke 2 sú uvedené vybrané technické parametre skenera BLK360. [25] 

Tabuľka 2 – Technické parametre skenera BLK360 [25] 

BLK360 

Materiál Čierny hliník 

Rozmery 165 mm (výška) x 100 mm (priemer) 

Váha 1 kg 

Bezdrôtová komunikácia Integrovaná bezdrôtová sieť LAN 

Vnútorná pamäť Ukladací priestor pre približne 100 projektov 

Batéria Leica GEB212 s kapacitou približne pre 40 projektov 

Vlnová dĺžka 830 nm 

Zorné pole  360° horizontálne a 300° vertikálne 

Dosah 0,6 – 60 m 

Kamerový systém 15 Mpx 3-kamerový systém 

Presnosť 3D bodu 6 mm na 10 m, 8 mm na 20 m  

Presnosť dĺžok 4 mm na 10 m, 7 mm na 20 m 

Prevádzková teplota +5 až +40 °C 

 

5.3.2   Fotoaparát Canon EOS 7D 

Digitálny fotoaparát Canon EOS 7D ponúka perfektnú kvalitu obrazu, výkon 

a funkčnosť na profesionálnej úrovni.  Má zabudovaný AF systém so špecializovaným 

procesorom, vstavaný blesk a mechanizmus uzávery umožňujúci nepretržité snímanie 

(8 snímok za sekundu). V nasledujúcej Tabuľke 3 sú uvedené základné parametre 

a špecifikácie fotoaparátu Canon EOS 7D. [26] 
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Obrázok 31 – Fotoaparát Canon EOS 7D [26] 

Tabuľka 3 – Parametre a špecifikácie fotoaparátu Canon EOS 7D [26] 

Canon EOS 7D 

Typ fotoaparátu Zrkadlovka 

Rozlíšenie  18 Mpx 

Napájanie Akumulátor 

Interná pamäť 64 MB 

Formát snímok JPEG, RAW 

Displej 3 palcový LCD Clear View 

Rozlíšenie displeja 920 000 pixelov 

Formát a typ snímača  APS-C CMOS 

Citlivosť (ISO) 12 800 

Hmotnosť 820 g  

Šírka 200 mm  

Výška 110,7 mm 

Hĺbka 73,5 mm 
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5.3.3   Objektív Canon EF-S 18-135 mm 

Typ objektívu Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM je univerzálny 

a štandardný objektív k digitálnym fotoaparátom Canon s APS-C čipom, čiže taktiež 

k fotoaparátu Canon EOS 7D, ktorý sme použili pri našom meraní. Objektív ma obrazový 

stabilizátor a STM motor, vďaka ktorému je možné natáčať veľmi kvalitné videá. 

V nasledujúcej Tabuľke 4 sú uvedené základné parametre a špecifikácie objektívu 

Canon EF-S 18-135 mm. [27] 

 

Obrázok 32 – Objektív Canon EF-S 18-135 mm [27] 

Tabuľka 4 – Parametre a špecifikácie objektívu Canon EF-S 18-135 mm [27] 

Canon EF-S 18-135 mm 

Typ objektívu Zoom objektív 

Ohnisková vzdialenosť  18-135 mm 

Svetelnosť f/3.5-5.6 

Priemer filtra 67 mm 

Obrazový stabilizátor 4 krokový 

Počet lamiel clony 7 

Konštrukcia – prvky/skupiny 16/12 

Zaostrovanie AF/MF 

Min. zaostrovacia vzdialenosť  0,39 m 

Slnečná clona EW-73B 

Hmotnosť 480 g  

Výška 96 mm 

Priemer 76,6 mm 
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5.4    Priebeh merania 

5.4.1   Prípravné práce 

Naša použitá metóda mapovania objektov nevyžaduje veľké množstvo prípravných 

prác. Pred vydaním sa do terénu sme museli zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť, voľnú 

pamäť a nabitý stav batérií meračských pomôcok. Pre účely projektu a zároveň pre účely 

mojej diplomovej práce sme mali možnosť zapožičať si meračské pomôcky od Katedry 

geodézie a důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava. Bolo nutné skontrolovať, či sa v tablete 

spárovaným so skenerom BLK 360 nachádza potrebná aplikácia (Leica Cyclone FIELD 360) 

pre vzdialené ovládanie skenera. V opačnom prípade by sme ju museli do tabletu 

nainštalovať a sprístupniť ju. 

 

5.4.2   Rekognoskácia terénu 

Meranie prebehlo v októbri 2020 v doobedňajších hodinách, bolo polooblačno, čiže 

boli ideálne podmienky pre fotogrametrické merania – na objektoch skenovania nevznikali 

viac presvetlené alebo naopak zatienené oblasti. Hneď na úvod, ešte pred samotnou 

dokumentáciou vybraných objektov, prebehla rekognoskácia terénu. Po príchode správcu 

areálu sme vykonali podrobnú obhliadku predmetov merania – historických pamiatok 

lisovne oleja a zvoničky a ich okolia. Vybrali sme miesta, ktoré boli vhodné na umiestnenie 

prístroja a rozhodli sme o najlepšej možnosti rozloženia stanovísk tak, aby boli od seba 

adekvátne vzdialené. Zohľadnili sme pri tom skutočnosť, že chceme čo najpresnejšie 

a najefektívnejšie zachytiť vybrané predlohy v reálnom čase. Správcovi skanzenu Valašské 

múzeum v přírodě patrí vďaka za možnosť neobmedzeného prístupu do areálu. 

 

5.4.3   Skenovanie objektov 

Skener BLK360 sme upevnili na statív a umiestnili ho na 1. zvolené meračské 

stanovisko. Keďže skener nemá libelu, vykonali sme iba približnú horizontáciu prístroja. 

Tlačidlom na skeneri sme prístroj zapli a ďalšie ovládanie sme uskutočňovali 

prostredníctvom tabletu. V aplikácií Leica Cyclone FIELD 360 sme vytvorili projekt. 

Laserové skenovanie oproti ostatným klasickým geodetickým metódam zachytáva 

záujmový objekt alebo lokalitu omnoho detailnejšie, a to v reálnom čase. Pri vytváraní 

mračna bodov prostredníctvom BLK360 sme mali na výber z troch režimov skenovania, 

pričom rozdiel je vo výslednej presnosti – vysoká (5 mm na 10 m), štandardná (10 mm 

na 10 m) alebo nízka (20 mm na 10 m) kvalita rozlíšenia. Vzhľadom na členitosť 
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dokumentovaných objektov a účel merania bola dostačujúca stredná hustota záznamu 

mračna, preto sme zvolili túto možnosť a následne sme spustili skenovanie v štandardnom 

rozlíšení. Vytvorenie panoramatickej snímky na jednom stanovisku trvalo približne 

4 minúty. Pri voľbe skenovania s nízkym rozlíšením by to trvalo približne 3 minúty, naopak 

pri skenovaní s vysokým rozlíšením okolo 8 minút. Informácia o ukončení procesu 

skenovania sa zobrazovala na obrazovke tabletu a taktiež samotný skener signalizoval túto 

skutočnosť tlačidlom svietiacim na zeleno.  

Zachytené dáta sa okamžite odosielali do tabletu, v ktorom sme ich postupne 

prezerali a jednotlivé skeny sme aspoň zhruba registrovali. Táto možnosť nahliadnuť 

k aktuálnym 360° dokumentáciám je obrovskou výhodou, ktorá nám zabezpečuje efektívne 

a časovo nenáročné spracovanie obrazu v reálnom čase. V prípade, keď sa nájdu nejaké 

nekvalitne naskenované oblasti alebo iné nedostatky, meranie sa môže v teréne ihneď 

opakovať. Taktiež sa podľa potreby môžu doplniť aj ďalšie stanoviská, aby bol daný objekt 

zachytený čo najdetailnejšie. Pri dokumentácií lisovne oleja sme použili 9 meračských 

stanovísk – najskôr sme skenovali exteriér zo 6 stanovísk a následne sme sa presunuli 

do interiéru objektu, kde sme použili 3 stanoviská. Zvoničku sme naskenovali z 5 rôznych 

stanovísk. Prístup k zadným častiam objektov obmedzoval stromy a drevený plot, čo sa 

odzrkadlilo vo výstupoch meraní. S využitím kompaktného terestrického skenera sme 

vytvorili mračno bodov s vysokou geometrickou presnosťou, zaznamenané laserovým 

skenovaním. 

 

Obrázok 33 – Laserové skenovanie lisovne 
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5.4.4   Fotogrametrické zameranie 

Laserové zameranie objektov sme doplnili vyhotovením fotografických snímok 

pomocou výkonnej fotogrametrickej aparatúry. Zaručilo nám to zlepšenie farebnej 

hodnovernosti a kvality textúr snímaných povrchov. Na digitálny fotoaparát Canon EOS 7D 

sme upevnili objektív Canon EF-S 18-135 mm. Volič režimu sme nastavili do polohy 

označenej symbolom „□“, čo znamenalo režim plnoautomatického fotografovania. 

Fotoaparát sme zamierili na predmet merania a tlačidlo spúšte sme stlačili do polovice, čím 

došlo k aktivácií automatického zaostrovania. Následne sme tlačidlo stlačili úplne, aby sme 

spustili závierku a došlo k vyhotoveniu snímky. Z približne 5-metrovej vzdialenosti 

od objektu sme postupne vytvorili snímky tak, aby zachytili celé predmety merania dookola 

s dostatočným prekrytím. Vytvorili sme 56 snímok na fotogrametrické zameranie zvoničky 

a 60 snímok na dokumentáciu exteriéru lisovne. 

 

 

 

Obrázok 34 – Nesprávne (vľavo) a správne (vpravo) snímkovanie (fasáda, interiér a izolovaný objekt) [28] 
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Aby boli výsledné digitálne objekty spracované čo najlepšie, bolo nutné 

fotogrametrické zameranie previesť podľa nasledujúcich zásad: 

• používať digitálny fotoaparát s primerane vysokým rozlíšením (5 MPx a viac), 

• nepoužívať ultraširokoúhlé objektívy a objektívy typu rybie oko, 

• doporučená ohnisková vzdialenosť 20 – 80 mm, 

• uprednostňovať pevné šošovky, 

• vyhotovovať fotografie v maximálnom možnom rozlíšení, 

• vyhotovovať ostré, nie rozmazané snímky (dostatočne vysoká hodnota clony, 

nie príliš nízka rýchlosť uzávierky), 

• nepoužívať textúrované, ploché, vysoko reflexné alebo priehľadné predmety, lesklé 

objekty len v nutných prípadoch a to pod zamračenou oblohou, 

• vytvoriť viac fotografií, ako je požadované (aby nebol ich počet nedostačujúci), 

• minimalizovať počet „slepých zón“ (aby bol každý bod minimálne na dvoch 

snímkach), 

• sledovaný objekt by mal zaberať maximálnu plochu (zvážiť orientáciu na výšku), 

• zabezpečiť dobré osvetlenie, avšak bez použitia blesku. [28] 
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6 SPRACOVANIE DÁT 

Po ukončení meračských prác v teréne sme najskôr zaznamenané dáta importovali 

do počítača a rozdelili do 2 hlavných kategórií – dokumentácia lisovne a dokumentácia 

zvoničky. Nasledovalo spracovanie dát v 3 softwaroch.  

 

6.1    Použité softwary 

6.1.1 Cyclone REGISTER 360 

Prvým použitým spracovateľským programom bol Cyclone REGISTER a jeho 

optimalizovaná verzia pre BLK360 – Cyclone REGISTER (BLK Edition) od spoločnosti 

Leica. V ňom sme usporiadali a zaregistrovali jednotlivé mračná bodov z rôznych stanovísk. 

Software poskytuje efektívne pracovné postupy pri registrácii mračien bodov, ktoré 

pomáhajú novým užívateľom a používateľom skúseným proces urýchľujú. Tento modul 

užívateľovi poskytuje rýchlu a presnú orientáciu, spojenie mračien naskenovaných 

z rôznych stanovísk, využíva sa taktiež pre odstránenie šumu. Skeny môžu byť spojené 

cez väzbu cloud-to-cloud alebo pomocou terčov (podporuje Leica HDS terče). 

 

6.1.2 RealityCapture 

Na tvorbu 3D modelov sme použili fotogrametrický software RealityCapture 

od slovenskej spoločnosti Capturing Reality. Vybrali sme ho na základe článku 

Comparative analysis of digital photogrammetry software for cultural herritage, v ktorom 

sú vyhodnotené a porovnané 3 softwary pre spracovanie digitálnej fotogrametrie. Prvým 

porovnávaným programom je Agisoft Metashape Professional (verzia Agisoft Photoscan 

Professional), ktorý poskytuje konzistentné výsledky a vysokú úroveň kontroly. Ďalším 

hodnoteným softwarom je ContextCapture, ktorý poskytuje kvalitné výsledky pri použití 

fotogrametrických dát UAV. RealityCapture umožňuje projektovať vysokokvalitné 

fotorealistické textúry z fotogrametrického modelu na dáta z laserového skenovania, pričom 

výsledný model má kvalitne spracované textúry. [29] 

 

6.1.3 AutoCAD 

AutoCAD od spoločnosti Autodesk je software, ktorý je primárne určený 

pre projektovanie a vytváranie presných 2D a 3D výkresov. Taktiež je jedným z mála 

dostupných  programov, ktorý dokáže priamo spracovávať skenované dáta. Pri spracovaní 

mojej diplomovej práce sme ho použili pri tvorbe rezov (priečny rez a pôdorys) z mračna 
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bodov dokumentovaných objektov. Formát vstupných súborov pre spracovanie mračna 

bodov v AutoCAD je RCP. Často sa na konverziu mračna bodov do formátu RCP používa 

software ReCap, do ktorého je možné nahrať bežné formáty mračien napr. PTX alebo E57. 

Verzia ReCap Pro ponúka taktiež možnosť registrácie skenov. 

 

6.2    Registrácia mračna bodov 

Registráciu nameraných dát sme previedli v softwari Cyclone REGISTER 

(BLK Edition). Založili sme nový projekt a importovali doň namerané dáta z BLK360 

vo formáte BLK. V ďalšom kroku sme usporiadali, upravili, skontrolovali a optimalizovali 

jednotlivé skeny. Niektoré dáta sme odstránili, pretože na niektorých stanoviskách sme 

laserové skenovanie vykonali dvakrát. Na registráciu a ďalšie spracovanie sme zanechali 

z dvojice vždy kvalitnejší záznam, ktorý bol väčšinou druhý v poradí.  

Registrácia skenov je spojenie minimálne dvoch skenov do jedného spoločného 

mračna. My sme využili registračnú väzbu cloud-to-cloud, ktorá predstavuje zdokonalenie 

už nahrubo prevedenej registrácie. Pri použití terčov by sme zvolili možnosť automatickej 

registrácie. V dvoch rôznych pohľadoch (pohľad zhora – registrácia v polohe a pohľad 

zboku – úprava vo výške) sme vykonali vizuálne zarovnanie tak, aby mračná medzi sebou 

navzájom pasovali čo najlepšie. Software previedol vyhladenie drobných odchýlok a skeny 

spojil. Registrovali sme vždy len 2 mračná bodov navzájom, postupne sme vytvorili celú 

sieť meraní. Po každom spojení a optimalizácií sa na obrazovke zobrazila správa 

s výsledkami registrácie danej dvojice. Automaticky sa vypočítali presnosti každého 

spojenia a z nich sa potom určila výsledná presnosť registrácie celej siete.  

 

Obrázok 35 – Vizuálne zarovnanie skenov: úprava v polohe (pred) 
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Obrázok 36 – Vizuálne zarovnanie skenov: úprava v polohe (po) 

 

Obrázok 37 – Vizuálne zarovnanie skenov: úprava vo výške (pred) 

 

Obrázok 38 – Vizuálne zarovnanie skenov: úprava vo výške (po) 
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Obrázok 39 – Správa s výsledkami registrácie dvojice skenov 

Následne sme skeny vhodne orezali a odstránili z nich nepotrebné body. Zvolili 

sme spôsob zobrazenia BundleCloud a v ňom sme polygónovým alebo obdĺžnikovým 

výberom určili oblasť, ktorú chceme zmazať. Dala sa taktiež zvoliť opačná možnosť, a to 

odstrániť všetky body okrem vybranej oblasti. V tejto časti spracovania sme urobili menšiu 

chybu, pretože sme vybrali editáciu iba vizuálnych bodov. Omnoho výhodnejšie 

a efektívnejšie by bolo zakliknúť možnosť editovať taktiež takzvané cloud-to-cloud body, 

aby sa úplne odstránili. Preto sa neskôr po exporte dát pracovalo aj s tými oblasťami 

a bodmi, ktoré sme odstránili. V ďalšom spracovaní mračien v RealityCapture sme museli 

znovu premazávať nadbytočné body a tým sme si predĺžili čas strávený úpravami dát. 

Príkladom takých bodov sú napríklad nasnímaní prechádzajúci ľudia skenovanou oblasťou, 

pretože počas skenovania bol areál múzea otvorený aj pre širokú verejnosť. Nakoniec sme 

optimalizovali celý zväzok skenov. 

 

Obrázok 40 – Ukážka zachytených nadbytočných bodov, ktoré sme odstraňovali (napr. postavy, stromy) 
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Aby sme v programe mohli pokračovať ďalej a dáta exportovať, museli sme skeny 

v hierarchii rozdeliť podľa zobrazujúcich objektov na dve samostatné lokality – SiteMap1 

(zvonička – 5 stanovísk) a SiteMap2 (lisovňa – 5 stanovísk v exteriéri, 1 stanovisko 

vo vstupe do objektu a 3 stanoviská v interiéri). V ďalšom kroku sme potvrdili dokončenie 

úprav a následne sme mohli vytvárať rôzne exporty. 

 

Obrázok 41 – Lokalita zvoničky so znázorneným rozložením stanovísk (SiteMap1) 

 

Obrázok 42 – Lokalita lisovne so znázorneným rozložením stanovísk (SiteMap2) 

Prvým výstupom a zároveň prílohami k mojej diplomovej práci sú protokoly 

o registráciách mračien bodov v programe Cyclone REGISTER vo formáte PDF (Príloha 1). 

Dáta sme taktiež exportovali do formátov LGS, PTX a RCP, ktoré sme neskôr použili 
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pri ďalšom spracovaní. Najdôležitejší bol export PTX súborov, ktoré sme potrebovali 

pri tvorbe modelu v softwari RealityCapture. Ďalšie ponúkané možnosti výstupných 

formátov boli PTS, PTG, E57 a podobne. V nasledujúcej Tabuľke 5 sú uvedené dosiahnuté 

presnosti registrácií mračien bodov jednotlivých objektov. Stredná chyba priestorového 

určenia polohy výsledného mračna bodov bola pri oboch predmetoch skenovania 7 mm. 

Jednotlivé presnosti všetkých registrovaných dvojíc skenov sú k nahliadnutiu vo výslednom 

protokole (Príloha 1). 

Tabuľka 5 – Presnosť registrácie mračien bodov jednotlivých objektov 

Dosiahnutá presnosť registrácie 

Objekt Lisovňa oleja Zvonička 

Prekrytie [%] 46 63 

Pevnosť [%] 72 71 

Celková chyba [m] 0,007 0,007 

 

6.3    Tvorba 3D modelov 

3D modely dokumentovaných objektov sme vytvorili v slovenskom 

spracovateľskom programe RealityCapture. Pri importe mračna bodov musia byť skenované 

dáta štruktúrované – mračno bodov musí niesť informáciu o členení na jednotlivé stanoviská 

tak, aby software dokázal konvertovať dáta pre svoje výpočty. Preto sme pri exporte formátu 

PTX v Cyclone REGISTER zvolili možnosť oddelenia skenov (separated scans). 

RealityCapture dokáže aplikovať dáta vytvorené výkonnou fotogrametrickou aparatúrou 

na dáta zaznamenané laserovými systémami. Spája teda geometrickú presnosť zhotovenú 

laserovým skenovaním a farebnú hodnovernosť a kvalitu textúr snímaných povrchov 

z fotogrametrického zamerania. Taktiež detaily objektu, ktoré nie sú zamerané laserovým 

skenovaním, môžu byť doplnené a veľmi dobre rekonštruované pomocou obrazových 

informácií. 

Najskôr sme oddelene spracovali fotogrametrické dáta a zvlášť dáta z laserového 

skenovania. Vykonali sme tak z dôvodu porovnania jednotlivých použitých meračských 

metód. Ako prvé sme založili projekt a importovali dáta z laserového skenovania vo formáte 

PTX. Program RealityCapture ponúka rôzne možnosti rozloženia okien v pracovnom 

prostredí, my sme si zvolili zobrazenie 3 okien. Prvé okno zobrazovalo hierarchiu použitých 

skenov a rôzne informácie o modeloch, referenčných bodoch a podobne (1Ds). V druhom 
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okne sa zobrazoval označený snímok (2D) a v treťom sa po spracovaní zobrazovalo mračno 

bodov (3D).  

V záložke Alignment sme spustili výpočet priestorovej orientácie snímok 

(Alignment = zarovnanie). Výpočtový čas na počítači s procesorom Intel® Core™ i7-8700 

CPU @ 3.20 GHz, 16,0 GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 1070 bol 

približne 10 minút, pričom sme pri tvorbe 3D modelov použili: 

• lisovňa: 

o 9 skenov, 

o 60 snímok, 

• zvonička: 

o 5 skenov, 

o 56 snímok. 

Upravili sme oblasť v okolí objektu, s ktorou mal software ďalej pracovať. 

Pomocou príkazu Normal Detail v záložke Recontruction sme vytvorili model v strednej 

kvalite, čo bolo pre naše účely dostačujúce. RealityCapture ponúka tvorbu modelu taktiež 

v nízkej alebo vysokej kvalite. Výpočet hustého mračna bodov v normálnej kvalite trval asi 

20 minút. 

 

Obrázok 43 – Určenie oblasti v okolí lisovne pre tvorbu modelu 

 

Obrázok 44 – Náhľad na vytvorený model lisovne obsahujúci nadbytočné body 
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Pre následné aplikácie alebo vizualizácie bolo nutné mračná bodov vyčistiť 

a spracovať. Aj keď sme čistenie jednotlivých mračien previedli už v programe Cyclone 

REGISTER, pri exportoch software pracoval aj s týmito premazanými bodmi. Pomocou 

príkazu Lasso sme určili oblasť pre zmazanie nadbytočných bodov (Filter Selection). Tento 

úkon si vyžadoval trpezlivosť, aby boli odstránené všetky nepotrebné body. Po upravení 

a zjednodušení modelu sme vykonali textúrovanie modelu (príkaz Texture v záložke 

Reconstrucion). 

 

Obrázok 45 – Náhľad na upravený model lisovne 

 

Obrázok 46 – Náhľad na upravený model zvoničky 
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Následne sme pre porovnanie vytvorili model z dát zhotovených fotoaparátom 

Canon. Importovali sme snímky vo formáte JPG. Fotogrametrické dáta boli nespracované, 

neupravované, bez filtrovania. Pri vytváraní fotogrametrického modelu sme postpovali 

rovnakým spôsobom, ako pri spracovaní dát z laserového skenovania. Jediný rozdiel nastal 

pri tvorbe modelu zvoničky, keď software nedokázal automaticky spojiť všetky snímky 

do jedného komponentu, ale vytvoril 2 samostatné komponenty. Oddelil snímky 

zobrazujúce detail na vežičku so zvonom od snímok zobrazujúcich celý objekt. Tieto 2 časti 

sme museli pomocou referenčných bodov manuálne zaregistrovať do 1 komponentu. Vybrali 

sme 2 vhodné snímky, na ktorých bolo možné určiť identické body. Tie sme definovali 

pomocou príkazu Control Points v záložke Alignment. 

 

Obrázok 47 – Určovanie identických bodov na zvoničke 

Nakoniec sme fotogrametrický model referencovali na dáta laserového skenovania. 

Textúry z fotogrametrického zamerania sme projektovali na už upravené a zjednodušené 

modely. Podľa predlohy v reálnom priestore a reálnom čase sme vytvorili originálne 

digitálne 3D modely kultúrnych pamiatok, ktoré majú kvalitné spracovanie textúr. Vysoká 

kvalita je dokázaná úplnosťou finálneho modelu zvoničky. Lisovňa bola spracovaná 

s horšími výsledkami, vo vytvorenom modeli chýba zadná strana objektu z dôvodu zlého 

prístupu pri meraní. Avšak aj tento model má kvalitne vymodelované detaily a jeho exteriér. 
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Obrázok 48 – Náhľad na textúrovaný model lisovne 

 

Obrázok 49 – Ukážka aplikácie textúr v interiéri lisovne 

Takto zrekonštruovaný a pripravený model vo finálnej podobe sme exportovali 

do rôznych formátov. PLY formát predstavuje 3D polygónový model, PNG a JPG formáty 

predstavujú obrázkové výstupy s rôznymi pohľadmi na vytvorené modely. V softwari je 

taktiež možné vytvárať videá vo formáte MP4 alebo WMV. Pre takýto export bolo nutné 

určiť polohy kamier konštruovaného videa. Spomínané exporty sú súčasťou Prílohy 2. 
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Obrázok 50 – Určovanie pozícií kamery pri tvorbe videa 

Model sme taktiež zdieľali na internetovej doméne Sketchfab. Predtým sme kvôli 

zmenšeniu obsahu dát a urýchleniu ďalšej manipulácie s nimi previedli redukciu počtu 

polygónov pomocou príkazu Reconstruction – Tools – Simplify Tool. Pôvodnú hodnotu 

9 000 000 (lisovňa) a 16 000 000 (zvonička) sme zmenili na 500 000 (Target triangle 

count). Pomocou nižšie zobrazených QR kódov je možné nahliadnuť na zhotovené 

3D modely jednotlivých kultúrnych pamiatok. Po ich načítaní do mobilného zariadenia 

alebo tabletu prostredníctvom aplikácie bude používateľ presmerovaný na webovú stránku 

www.sketchfab.com, kde sú modely nahraté. QR kódy sú taktiež súčasťou Prílohy 2. 

 

QR kód – 3D model lisovne: 

 

QR kód – 3D model zvoničky: 
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6.4    Tvorba rezov 

Rezy daných objektov – vodorovné rezy a zvislé priečne rezy sme vytvorili 

v softwari AutoCAD.  Je jedným z mála dostupných programov, ktorý dokáže spracovávať 

priamo skenované dáta. Jediným podporovaným vstupným formátom pre akúkoľvek prácu 

s mračnami bodov v Autodesk softwaroch je formát RCP. Do čistého výkresu sme pre každý 

objekt samostatne pripojili zaregistrované a začistené mračno bodov (RCP), ktoré sme 

získali exportom z programu Cyclone REGISTER 360. Z mračna však nie je možné použitím 

nejakej funkcie automaticky vygenerovať 2D výkres.  

V záložke Pohled sme vybrali možnosť pohľadu spredu v prípade zvislého rezu 

alebo pohľad zhora v prípade vodorovného rezu. Po označení mračna bodov sme určili 

rovinu rezu, ktorú sme chceli vytvoriť. Znovu sme mali na výber z viacerých možností, my 

sme vybrali rovinu rezu „spredu“ pri tvorbe zvislého rezu, neskôr rovinu „hore“ pri tvorbe 

pôdorysu. Potom sme označili rovinu rezu s nastavili sme jeho vhodné odsadenie a hrúbku 

(zvyčajne sa volí okolo 5 cm). Rezy sme volili tak, aby čo najlepšie zachytávali všetky 

existujúce skutočnosti daných objektov. Výšky vodorovných rezov boli približne 2 m 

nad zemou. Roviny zvislých rezov boli umiestnené približne do stredov objektov.  

 

Obrázok 51 – Pohľad zhora pri tvorbe vodorovného rezu zvoničky 
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Obrázok 52 – Pohľad spredu pri tvorbe zvislého rezu zvoničky 

Takto pripravené mračno bolo možné vektorizovať a vytvárať rezy. Urobili sme tak 

pomocou príkazu na umiestnenie úsečky v záložke Povrch. Skonštruované rezy sme 

okótovali (kóty sú udávané v metroch) a doplnili ostatnými formálnymi náležitosťami 

technického výkresu. Pomocou záložky Výstup sme exportovali dané oblasti vo vhodnej 

mierke do výkresov vo formáte PDF. Mierku sme volili tak, aby boli exporty dobre čitateľné 

a prehľadné (zvyčajne sa volí 1:100 alebo 1:50). Celkovo sme vytvorili 

2 výkresy – pre každý objekt 1 výkres obsahujúci vodorovný aj vertikálny rez (Príloha 3). 
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7 ZÁVER 

 

Hlavným účelom meraní v rámci tejto diplomovej práce bola dokumentácia 

a prezentácia kultúrnych pamiatok. V práci je popísaný metodický postup dokumentácie 

vybraných objektov s využitím fotogrametrickej a laserovo skenovacej techniky. Laserové 

skenovanie bolo vykonané prostredníctvom kompaktného terestrického skenera Leica 

BLK360, pričom meranie bolo doplnené fotogrametrickým zameraním pomocou fotoaparátu 

Canon EOS 7D s objektívom Canon EF-S 18-135 mm. Pri spracovaní dát boli použité 

viaceré spracovateľské programy. Registrácia mračien bodov bola vykonaná v softwari 

Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) s použitím registračnej metódy cloud-to-cloud. 

Výsledné 3D modely daných objektov boli vytvorené v slovenskom programe 

RealityCapture. Taktiež boli spracované zvislé priečne rezy a pôdorysy dokumentovaných 

kultúrnych pamiatok v softwari AutoCAD. 

Na webovej stránke www.sketchfab.com sú dostupné výsledky diplomovej práce 

vo forme vytvorených 3D modelov skenovaných historických pamiatok. Sketchfab je 

internetová doména pre objavovanie, zdieľanie a publikovanie 3D obsahu a virtuálnej 

reality. Výstupné súbory zo softwaru RealityCapture boli nahraté na tento server, kde je 

možnosť online nahliadnuť do časti Valašského múzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

V dnešnej dobe, v ktorej je celosvetovo rozšírená pandémia koronavírusu, sú veľmi 

obmedzené podmienky pre cestovanie a turizmus. Možnosti navštíviť rôzne pamiatky, 

múzeá a iné atrakcie sú v porovnaní s nedávnou minulosťou omnoho menej dostupné. 

V prípade, žeby sa realizovalo vytváranie digitálnych 3D modelov aj na ďalšie objekty, by 

vytvorené vizualizácie umožnili širokej verejnosti, nie len z Českej republiky, ale aj 

zo zahraničia, sprístupniť z pohodlia domova rôzne zaujímavé miesta, ktoré momentálne 

nie je možné navštíviť. Preto je zmysluplné zaznamenávať trojrozmerné objekty, 

rekonštruovať ich a využívať na rôzne rekreačné účely, ktoré už boli spomínané, ale taktiež 

na výskum a zachovávanie kultúrneho dedičstva. 

Diplomová práca prezentuje vedomosti nadobudnuté počas realizácie projektu 

Archivácia objektov historickej významovosti v prostredí virtuálnej reality. Číslo 

projektu: SP2020/87. Som spoluriešiteľkou tohto projektu a moja práca je jedným z jeho 

publikačných výsledkov. Projekt bol financovaný Hornicko-geologickou fakultou, VŠB-TU 

Ostrava a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

3D  Trojdimenzionálny, trojrozmerný priestor (x, y, z) 

ABS Akrylonitril-butadién-styrén (z angl. Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

CCD Nábojovo viazaný prvok (z angl. Charged-Coupled Device) 

ČVUT České vysoké učení technické v Prahe 

CIPA Medzinárodný výbor pre dokumentáciu kultúrneho dedičstva 

(z angl. The International Scientific Committee for Documentation 

of Cultural Heritage) 

CMM Optické, laserové a dotykové 3D meracie stroje riadené počítačom 

(z angl. Coordinate Measurement Machine) 

DMR Digitálny model reliéfu 

DMT Digitálny model terénu 

FDM Modelovanie taveného vkladu (z angl. Fused Depositon Modeling) 

FFF Výroba z taveného vlákna (z angl. Fused Filament Fabrication) 

GNSS Globálny navigačný družicový systém (z angl. Global Navigation Satellite 

System) 

GPS  Globálny systém určovania polohy (z angl. Global Positioning System) 

IMU  Inerciálna meracia jednotka (z angl. Inertial Measurement Unit) 

INS  Integrovaný navigačný systém (z angl. Integrated Navigation System) 

LIDAR Detekcia a určovanie vzdialeností pomocou laseru (z angl. Light Detection 

and Ranging) 

PC Polykarbonát (z angl. Polycarbonate) 

PEI Polyétermid (z angl. Polyetherimide) 

PET Polyetyléntereftalát (z angl. Polyethylene Terephthalate) 

PLA Kyselina polymliečná (z angl. Polylactic Acid) 

RGB Model zobrazenia dát založený na princípe miešania troch základných farieb 

– červenej, modrej a zelenej (z angl. Red, Green, Blue) 

UAV Lietadlo bez pilota na palube (z angl. Unmanned Aerial Vehicle) 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

WLAN  Počítačová bezdrôtová sieť (z angl. Wireless Local Area Network) 

ZABAGED Základní báze geografických dat Českej republiky  
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