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Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá možnosti pořízení a zpracování dat pořízených 

metodou 3D laserového skenování a jejich následného využití. Pro účely vytvoření 

diplomové práce byl zvolen vhodný objekt, který byl detailně naskenován jak z interiéru, tak 

z exteriéru. Tímto objektem byl rozsáhlý komplex zvaný Lázeňský dům HUBERT. Tento 

objekt se nachází v blízkosti velmi známého lázeňského města Luhačovice. V této práci jsou 

popsány metody sběru dat s využitím uměle signalizovaných vlícovacích bodů a metoda 

registrace mračna bodů, která není založena na automatickém zpracování. V závěru práce 

jsou zmíněny možnosti dalšího praktického využití a zpracování mračna bodů. 

KLÍČOVÁ SLOVA: laserové skenování, mračno bodů, registrace, vlícovací body  



 

 

 

Summary 

This diploma thesis examines the possibilities of acquisition and processing of data 

acquired by 3D laser scanning and their subsequent use. For the purpose of creating the 

diploma thesis, a suitable object was chosen, which was scanned in detail from both the 

interior and the exterior. This building was a large complex called the HUBERT Spa House. 

This building is located near the very famous spa town Luhačovice. This work describes 

methods of data collection using artificially signaled targets and a method of registration of 

the point cloud, which is not based on automatic processing. At the end of the work, the 

possibilities of further practical use and processing of the point cloud are mentioned. 

KEY WORDS: laser scanning, point cloud, registration, targets 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zaměřit Lázeňský dům HUBERT v Luhačovicích. 

Zvolenou metodou zaměření bylo 3D laserové skenování s cílem vytvořit registrované 

mračno bodů s využitím uměle signalizovaných vlícovacích bodů. Diplomová práce se 

zabývá jak metodikou pořízení dat, tak i zpracování dat. 

První část diplomové práce se věnuje obecnému popisu laserového skenování, 

včetně popisu historie skenování v České republice. V této kapitole je také zmíněna přesnost 

a vlivy na přesnost skenování. Praktická část diplomové práce pojednává o metodologii 

pořízení a zpracování dat s využitím laserového skeneru, jejímž výsledkem je registrované 

mračno bodů zájmového objektu. Nedílnou součástí zpracování diplomové práce je 

i poslední kapitola, ve které jsou uvedeny možnosti dalšího praktického využití a zpracování 

dat, jejímž podkladem bylo výsledné registrované mračno bodů. 

Motivací autora byl zájem o moderní a stále častěji využívanou technologii 

laserového skenování, ale také snaha o získání praktických znalostí a dovedností z této 

oblasti.  
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2 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Laserové skenovací systémy patří v posledních dvou dekádách mezi rychle se 

rozvíjející technologie bezkontaktního sběru prostorových souřadnic. Získané 

geodatabázové soubory slouží jako datová základna pro 3D modelování a vizualizaci 

stavebních objektů a konstrukcí, podzemních prostor – důlních děl, interiérů, terénu ad. 

Vlastností těchto systémů je rychlost sběru dat, přesnost, komplexnost a také bezpečnost při 

terénních pracích. Laserové skenování patří stejně jako geodézie, kartografie, metody 

dálkového průzkumu, fotogrammetrie ad. mezi tzv. geotechnologie, které jsou, jak uvedeno 

výše, mezi sebou vzájemně provázány a částečně se překrývají. Jednotlivé metody nejsou 

proto izolované, a pokud například provádíme laserové skenování objektu, nutně 

potřebujeme zaměření vlícovacích bodů. 

Dokumentované objekty jsou následně pomocí specializovaných programů 

zobrazeny ve formě mračen bodů (point clouds), na jejichž základě se vytvářejí prostorové 

modely, se kterými se dále pracuje. Využití laserového skenování se postupem času dostalo 

z inženýrských oborů i do oblastí dokumentace v památkové péči, neboť důkladná znalost 

aktuálního stavu historického objektu je předpokladem pro jeho záchranu a uchování 

kulturního dědictví.  

Skenování je proces, při kterém zařízení zvané skener převádí vizuální stránku 

objektu do binární (numerické) virtuální podoby. Laserové skenování je pak ten samý 

proces, při kterém je však využíváno fyzikálních vlastností monochromatického světla o 

definovaných vlastnostech laseru. Výsledkem 3D prostorového skenování současnou 

technologií je vždy mračno bodů (point clouds). Pro každý bod tohoto mračna je známá jeho 

poloha vůči skenované pozici (poloha ohniska skeneru). Počet bodů jednoho skenu závisí, 

tak jako při 2D skenování, na šířce záběru, respektive úhlu snímání a na požadovaném 

rozlišení. Jeden sken z jedné pozice nepostačuje pro úplné 3D zobrazení celého snímaného 

objektu, neboť z ohniska je viditelná pouhá část povrchu objektu a jiná část je v zákrytu. [1] 

Skenery se z hlediska pozice dělí na statické, mobilní a ruční. V dokumentaci 

historických staveb se nejčastěji používají skenery statické, které během měření u každého 

bodu zaznamenávají vzdálenost od stanoviska stroje a horizontální a vertikální úhel, jejž 

svírá paprsek se směrem nulové orientace stroje. [12] 
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2.1 HISTORIE LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ V ČR 

Historie laserového skenování v České republice se datuje od konce minulého 

století. Základem byl výzkum v oblasti laserů a moderní optiky (Vrbová et al. 1994) na půdě 

ČVUT Praha a jedno z prvních praktických využití laserové technologie v důlních 

podmínkách popisují Švec, Vitula (1986). Na přelomu století se využití laserového 

skenování rozšířilo v oblastech stavebnictví (Kašpar a kol. 2003) a metoda laserového 

skenování získala pevné místo v geodetických metodách, konkrétně v oblasti speciální 

geodézie (Štroner a kol. 2013). V současné době systémy laserového skenování disponuje 

většina společností zabývajících se geodézií, geologií, inženýrskými stavbami, důlním 

měřictvím, ad. (Kašpar, Křemen 2002). Stejně jako u ostatních geotechnologií se laserové 

skenování uplatňuje v oblasti dokumentace archeologického výzkumu a v památkové péči 

(Fišerová 2012). Postupně jsou realizovány dílčí úlohy v památkové péči, ve spolupráci 

s pracovníky památkové péče vznikají projekty laserového skenování a rozšiřuje se základna 

jednotlivých úloh (Bezděka kol. 2011). 

Na druhou stranu je dostupnost a především ekonomická náročnost této technologie 

omezená pro využití v památkové péči. Jednotlivé úlohy vznikají buď ve spolupráci 

s akademickou půdou, se specializovanými pracovišti, nebo jsou realizovány dílčí úlohy ve 

spolupráci s dodavateli skenerů, příp. se spolupracujícími subjekty. [1] 

2.2 PRINCIP LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

Laserové skenery pro určení prostorové polohy bodu využívají obecnou 

prostorovou polární metodu. Na stanovisku skeneru je pro každý měřený bod automaticky 

zaznamenán horizontální a vertikální úhel a šikmá vzdálenost. Vzdálenost je měřena 

na základě vyslaného a předmětem odraženého paprsku laseru, přičemž je měření 

opakováno s vysokou frekvencí (umožněnou rychlostí světla).  

Důležitou vlastností 3D laserového skeneru je tvar zorného pole. Zorné pole je 

maximální úhlový rozdíl krajních výstupních laserových paprsků a udává se ve stupních (ve 

vertikálním i v horizontálním směru). Zorné pole se u různých typů 3D laserových skenerů 

liší. Obecně je laserový paprsek naváděn dle programu na body rastru ve sloupcích a řádcích, 

přičemž se měří vzdálenost a vertikální a horizontální úhel. U kamerových skenerů je 

laserový paprsek naváděn pomocí systému dvou zrcadel či hranolů se vzájemně kolmými 
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osami otáčení. Tento systém rozmítá laserový svazek do relativně malého zorného úhlu 

(podobné jakou fotoaparátů). Druhou možností je otáčení celé dálkoměrné součásti pomocí 

servomotorů. To umožňuje naskenovat téměř celé okolí a tyto skenery se nazývají 

panoramatické.  

Laserový skener se skládá z laserového dálkoměru a skenovacího mechanismu. V 

dálkoměru je zabudován pulsní laser emitující záblesky infračerveného světla. Paprsek, 

vyslaný dálkoměrem, je odražen od povrchu měřeného objektu a vrací se zpět. Pomocí 

senzoru se zaznamená doba letu, respektive vzdálenost laseru a objektu. Světelné pulsy jsou 

vysílány vysokou frekvencí (až 120 000 Hz neboli 120 000 měření/s). 

Skenovací mechanismus určuje směr vysílaného paprsku. K nasměrování paprsku 

se používá např. rotující hranol s několika odraznými plochami. Druhý směr je u pozemních 

skenerů zajištěn otáčením celého přístroje kolem svislé osy, zatímco u leteckých systémů je 

druhý směr zajištěn pohybem letadla. Jeden řádek vznikne vychylováním paprsku v příčném 

směru vzhledem ke směru pohybu letadla a tím, jak se letadlo pohybuje, je další skenovaný 

řádek oproti předchozímu řádku v podélném směru posunutý. V poslední době je 

standardním vybavením laserového skeneru také digitální kalibrovaná kamera či přídavný 

digitální fotoaparát s vysokým rozlišením. Laserové skenery také dokážou při měření 

zaznamenat originální hodnoty odrazivosti od jednotlivých měřených bodů, čehož se dá 

využít při tvorbě věrného 3D modelu. [1] 

 

 

Obrázek 1: Princip způsobu měření. Zdroj: [6]. 
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2.3 PŘESNOST A VLIV NA PŘESNOST SKENOVÁNÍ 

Na přesnost měření laserovým skenerem má vliv několik faktorů. Přesnost určení 

vzdálenosti a úhlů je ovlivněna kvalitou a funkcí samotného skeneru a zároveň vlivy 

vnějšími (např. atmosférické podmínky působící na prostorovou trajektorii laserového 

svazku). Na měření má vliv také povrch skenovaného objektu. Různé povrchy mají totiž 

různou schopnost odrážet optické záření, která závisí na vlastnostech dopadajícího záření 

(polarizace a vlnová délka), na materiálových vlastnostech povrchu (např. odrazivost a 

barva) a také na geometrických vlastnostech povrchu (zejména drsnost). Nejdůležitější 

složkou odraženého záření je záření odražené zpět. K odrazu zpět na skener dochází jen při 

difúzním odrazu, pomineme-li případ kolmo dopadajícího svazku na zrcadlový povrch. Také 

vliv geometrie skenovaných objektů na měření je třeba při uvažování přesnosti měření brát 

v potaz. Při měření laserovým skenerem může dojít ke stejné situaci jako při měření totální 

stanicí s pasivním odrazem. Jako příklad lze uvést měření na rovinu cíle, jejíž normála není 

rovnoběžná s dráhou svazku. V případě, že je odchylka normály a dráhy svazku příliš velká 

(blížící se 90°), záření se neodrazí zpět směrem ke skeneru, popřípadě dojde ke dvoj 

a vícenásobném odrazu. Se zvyšujícím se úhlem dopadu hodnota intenzity odraženého 

záření směrem ke skeneru klesá. Vzdálenost pak může být změřena chybně, či vůbec. Také 

měření ostrých hran objektu může být nepřesné. Skenovaný laserový svazek má v dané 

vzdálenosti určitý průměr a v případě dopadu na rozhraní ploch je určená vzdálenost 

průměrnou vzdáleností oblasti dopadu svazku. [1] 

Mezi vnitřní vlivy zařazujeme chyby měření skenerem. U polárních skenerů se 

jedná o chyby měření délek a obou úhlů. Náhodné složky těchto chyb jsou popsány 

směrodatnými odchylkami. Dále na měření působí řada systematických chyb, které 

vycházejí z principu skeneru. Jsou to různé osové chyby a excentricity, systematické složky 

z chyb měření délek a úhlů, a i jejich synchronizace. U skenování obecně nelze navyšovat 

přesnost měření přidáváním měření a ani eliminovat přístrojové vady měřením ve dvou 

polohách. Snížení velikosti těchto chyb zajišťuje pouze kalibrace systému. Dále mezi vnitřní 

vlivy patří divergence dálkoměrného svazku. [7] 
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3 POŘÍZENÍ DAT  

Nasazení laserového skenování umožňuje řešení takových úloh, které by při použití 

klasických metod představovaly neúměrně vysoké náklady nebo by nebyly vůbec 

realizovatelné.  

Časová náročnost měření se odvíjí dle rozsahu měření, složitosti objektu, 

požadované podrobnosti a přesnosti výstupu a nutnosti pořizovat obrazová data pro tvorbu 

fotorealistického modelu. [9] 

3.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

3.1.1 FARO Focus3D X 330 HDR.  

Pro účely zaměření diplomové práce byl použit skener značky FARO Focus3D 

X 330 HDR.  

Jedná se o pozemní laserový skener fungující na principu fázového posunu 

laserového paprsku. Tento přístroj je vybavený GPS přijímačem a elektronickým 

kompasem, který umožňuje získat orientaci skeneru. Mezi další vybavení patří elektronický 

výškový barometr, jehož prostřednictvím je detekována výška skeneru a dvouosý 

kompenzátor, který má na starost sledování nivelace pří skenování. Jak již označení skeneru 

X 330 napovídá, disponuje tento skener dosahem skenování až do vzdálenosti 330 m.  

FARO Focus3D X 330 HDR v zásadě funguje na principu vysláním infračerveného 

laserového paprsku do středu rotujícího zrcadla. Zrcadlo poté vychyluje laserový paprsek na 

vertikální rotaci. Rotaci skeneru kolem své osy zajišťuje zabudovaný mechanismus.  

Obrázek 2: Laserový skener FARO Focus X330. Zdroj: [2]. 
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Obrázek 3: Princip odrazu laserového paprsku. Zdroj: [4]. 

 

Obrázek 4: Rozsah skenování/rotace skeneru. Zdroj: [4] 

K měření vzdálenosti používá skener technologii fázového posunu, tzn. že skener 

vysílá konstantní vlny infračerveného světla různé vlnové délky, které se po kontaktu s 

objektem odrážejí zpět ke skeneru. Vzdálenost od skeneru k objektu je přesně určena 

měřením fázových posunů ve vlnách infračerveného světla. Souřadnice x, y, z každého bodu 

se poté vypočítají pomocí úhlových kodérů k měření rotace zrcadla a vodorovné polohy 

rotace Focus3D X 330 HDR. Tyto úhly jsou zakódovány současně s měřením vzdálenosti. 

Vzdálenost, svislý úhel a vodorovný úhel tvoří polární souřadnici (δ, α, β), která je pak 

transformována na kartézskou souřadnici (x, y, z). 

Tento typ skeneru je vhodný na skenování jak vnitřních, tak venkovních prostor. 

Díky svým vlastnostem umožňuje skenování na přímém slunci, což předchozím modelům 

této značky činilo problémy. Skener během skenování pořizuje panoramatické snímky, které 

mohou být buďto barevné nebo v odstínech šedi. Použitý model disponuje funkcí HDR. 

Podstata této funkce je komponování výsledné panoramatické fotografie různě 
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exponovaných snímků. Díky tomuto je výsledný panoramatický snímek bez takzvaných 

přeexponovaných či velmi tmavých míst. 

Základní technické specifikace: 

●   Dosah: 0,6 - 330 m 

●   Deflexe (vertikální/horizontální): 300°/ 360° 

●   Rychlost měření: až 976 000 bodů / vteřinu 

●   Vlnová délka: 1550 nm 

●   Zabudované senzory: GPS, kompas, výškoměr, snímač náklonu 

●   Přesnost měření: ± 2 mm (přesnost měření je určena jako systematická chyba 

měření na přibližně 10 m a 25m.  

 
Tabulka 1: Přesnost měření Faro Focus X 330. 

●   Redukce šumu aktivováním algoritmu pro redukci šumu 

●   Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje 

●   WLAN pro dálkové ovládání 

●   Integrovaná barevná kamera (70 Mpx)  

●   Výdrž baterie: 4,5 hod. 

●   Bezpečnostní třída laseru 1 

●   Ukládání dat: SD karta, 32 GB 

●   Rozměry: 240 x 200 x 100 mm 

●   Hmotnost: 5,2 kg 
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3.1.2 Referenční koule – vlícovací body 

Nezbytným vybavením pro skenování jsou tzv. vlícovací body. V tomto případě 

byly jako vlícovací body použity referenční koule s průměrem 145 mm, na kterých je 

nanesen speciální nátěr, který má pro laser vysokou odrazivost. Díky tomuto je software 

určený pro registraci mračna schopný vlícovací bod detekovat ať už automaticky, nebo 

manuálně. Tyto vlícovací body jsou vybaveny závitem ve spodní části, jenž umožňuje 

několik způsobů umístění koule na plochu. Koule je takto možné připevnit na povrch pomocí 

magnetu, nebo umístit na požadované místo díky podstavci. Jednotlivé způsoby lze díky 

závitu jednoduše kombinovat. Celkem byly použity tři sady koulí, každá sada obsahovala 

6 kusů. 

 

Obrázek 5: Sada vlícovacích bodů. Zdroj: [10]. 
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3.1.3 Karbonový stativ 

Neposlední v řadě vybavení je stativ. Během skenování byl využit karbonový stativ 

s rychloupínacím mechanismem. Tento stativ má nesporné výhody díky své nízké hmotnosti 

nejen při velkých projektech, kdy je potřeba stativ neustále přenášet z místa na místo. To 

samé platí v případě, kdy je nutné provádět častou demontáž skeneru ze stativu. Díky 

rychloupínacího mechanismu lze stativ velmi snadno a rychle připevnit. Použitý stativ je 

výsuvný a dosahuje maximální výšky 1,87m. 

Při skenování podzemních prostor, šachet a jiných povrchů skenovaných ze shora 

lze skener jednoduše umístit na stativ vzhůru nohama viz obrázek níže. 

 

Obrázek 6: Stativ s reverzně umístěným skenerem. Zdroj: autor. 
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3.2 OBJEKT ZAMEŘENÍ 

V této diplomové práci byl 3D laserovým skenováním zaměřen objekt s názvem 

Lázeňský dům HUBERT. Tento objekt se nachází v městysi Pozlovice a svou polohou leží 

na hranici mezi Bílými Karpaty a Vizovickými vrchy. V blízkosti Pozlovic se nachází všem 

dobře známé lázeňské město Luhačovice, které je proslulé svými lázněmi a slavným 

pramenem zvaným Vincentka. Okolní příroda a klimatické podmínky vytvořily dokonalé 

prostředí pro vznik lázní. Velké množství lázeňských hostů vyhledává tuto oblast při léčbě 

dýchacího a trávicího ústrojí. Vhodnost této lokality k rekreaci a zotavování dala za vznik 

objektu HUBERT. Tento objekt slouží převážně pro příslušníky Hasičského záchranného 

sboru České republiky, Policie České republiky a poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby. Budova je majetkem Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 

 

Parcelní číslo: 1439/3 

Obec: Pozlovice 

Katastrální území: Pozlovice 

Obrázek 7: Předmět skenování – Lázeňský dům HUBERT. Zdroj: autor. 
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3.3 REKOGNOSKACE TERÉNU 

Před samotným skenováním probíhaly časově náročné přípravy, jelikož se jednalo 

o velmi rozsáhlý a členitý komplex. Jednotlivá patra se nacházela v různých úrovních, 

například společná jídelna byla v mezipatře oproti části určené k ubytování. Dále půdorys 

objektu byl několikrát lomený, střechy se nacházely ve vícero úrovních a díky tomu byl 

komplex velmi členitý. Měření komplikovalo samotné umístění objektu, neboť se nacházel 

na samé hraně příkrého svahu.  

Tento objekt bylo potřeba naskenovat jak z exteriéru, tak interiéru. V takovémto 

případě bylo nezbytné zvolit správnou metodologii měření. Již v této počáteční fázi bylo 

rozhodnuto, že bude zvolen manuální způsob registrace mračna bodů na základě 

signalizovaných referenčních koulí. Tento způsob registrace umožňuje absolutní kontrolu 

nad daty. Uživatel má jistotu, že software využije při registraci manuálně definované 

vlícovací body a nedojde k chybnému automatickému označení nevhodného předmětu. Ze 

zkušeností se softwarem bylo zjištěno, že při využití funkce automatické detekce 

referenčních koulí software může vyhodnotit kulatý typ osvětlení jako referenční bod.  

Takto chybně určený bod má za následek vytvoření velké střední chyby v poloze 

při registraci mračna bodů. Tato chyba vzniká z důvodů, že povrch takového svítidla není 

dokonale kulatý, svítidlo má jiný průměr než referenční koule a software při registraci 

mračna bodů využívá výpočty středů referenčních koulí. Z různých stanovišť by poté 

vypočítal rozdílné souřadnice středu referenční koule.  

Obrázek 8: Svítidlo. Zdroj: [11]. 
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Manuální způsob registrace bodů a manuální výběr vlícovacích bodů byl vybrán i 

z toho důvodu, že se jedná o nejpřesnější metodu zpracování, a navíc má uživatel kontrolu 

nad tím, jakým způsobem registrace probíhá. Při automatické registraci software zpracuje 

data, ale poté je ve velkém množství případů stejně potřeba manuálně registrovat ty skeny, 

které software neuměl nikam zařadit. Ty, které zařadit uměl, můžeme zkontrolovat pouze 

vizuálně, což u složitého komplexu, jako je Lázeňský dům HUBERT, může být velmi 

náročné a problémové.  

3.4 SIGNALIZACE VLÍCOVACÍCH BODŮ 

Samotný způsob manuální registrace a využití referenčních koulí ovlivňuje 

počáteční fázi měření. Tento způsob vyžaduje rozmístění referenčních koulí po objektu tak, 

aby bylo možné jednotlivé skeny mezi sebou registrovat dohromady a umožňuje, aby byl 

objekt zaměřen s velkou přesností. Jelikož bylo měření limitováno 18 kusy referenčních 

koulí, bylo potřeba důkladné promyšlení rozmístění těchto koulí během skenování.  

Důležitou roli hraje rozmístění referenčních koulí pro registraci skenů pořízených 

v exteriéru se skeny pořízenými v interiéru. Z tohoto důvodu byly po celé ploše budovy 

rozmístěny referenční koule, se kterými nebylo po celou dobu skenování objektu 

manipulováno. Díky tomu bylo umožněno navázat při skenování interiéru na exteriér a 

opačně. 

Pro usnadnění následujícího post processingu byl vytvořen jednoduchý náčrt. Na 

tomto náčrtu byla zanesena situace budovy. Do náčrtu byly během měření zaznamenány 

jednotlivé pozice klíčových referenčních koulí, což umožnovalo snadnou orientaci mezi 

referenčními koulemi. Jednotlivým koulím byly během registrace mračna manuálně 

přiděleny jednoznačné ID, na jejichž základě registrace probíhala. 
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3.5 SKENOVÁNÍ 

Skenování probíhalo v několika etapách kvůli rozsáhlosti objektu. Objekt lze 

dispozičně rozdělit na pět částí viz Obrázek č.10. Lomení budovy nebo její přechody 

v samostatnou část vytváří pomyslné dělení. Zleva: ubytovací část s terasou; kuchyně a 

společná jídelna; zázemí pro personál s jednopodlažní ubytovací částí. V pravé části se 

nachází ubytovací část, která je dvojpodlažní. V horní části objektu se pak nachází 

propojovací koridor k bazénu spolu s bazénem.  

Pro potřeby skenování byl objekt rozdělen na těchto pomyslných pěti částí. Tyto 

časti byly postupně naskenovány. Postup probíhal následovně: Z důvodu nepřízně počasí, 

které díky silnému dešti neumožňovalo skenování ve venkovních prostorách, bylo započato 

skenování ve vnitřní části budovy. Nejprve byly rozmístěny referenční body a poté započalo 

skenování 1NP a 2 NP ubytovací části v pravé straně budovy. V momentě, kdy bylo počasí 

stabilnější, byly rozmístěny referenční koule také na střeše objektu tak, aby byla umožněna 

návaznost skenování. Po rozmístění referenčních koulí byl naskenován exteriér budovy. 

V exteriéru bylo celkem pořízeno 39 skenů. Vždy bylo postupováno tak, aby byl při 

skenování z jednoho stanoviska zajištěn překryv zájmové oblasti při přestavení na další 

stanovisko, tj. přesně tak, jak je uvedeno v příručce na webových stránkách FARO. 

 

Obrázek 9: Znalostní báze – překryv jednotlivých skenů. Zdroj: [4]. 
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S dodržením zásad překryvu jednotlivých skenů byl naskenován celý komplex 

budovy. Při přemísťování skeneru ze stanoviska na stanovisko bylo dbáno na to, aby po 

přemístění skeneru bylo možné naskenovat alespoň 3 identické referenční koule 

z předchozího skenu. Během rozmísťování referenčních bodů je potřeba myslet na to, aby 

byla zajištěna přímá viditelnost na body a aby každý bod byl vidět alespoň z více než jedné 

pozice skeneru. Jednotlivá stanoviska je vhodné volit tak, že skeny ve výsledku tvoří 

uzavřený polygon. Díky tomuto je zabráněno hromadění střední chyby skenování. 

Nejdůležitější zásadou je, že s referenčními body nesmí být během skenování 

manipulováno.  

Po celou dobu skenování bylo využíváno referenčních koulí a tomuto byl také 

přizpůsoben způsob skenování. Skener umožňuje skenovat bez použití vlícovacích bodů a 

poté registrovat mračno tzv. cloud to cloud (mračno na mračno). Tento způsob ovšem 

vyžaduje skenování s velkým překryvem jednotlivých skenů, což je v exteriéru velmi 

problémové. Navíc při nevyužití vlícovacích bodů a registraci cloud to cloud vzniká velká 

míra nepřesnosti ve výsledném mračnu bodů. 

Celkem bylo pořízeno 253 skenů, z toho 39 v exteriéru. Čas potřebný 

k naskenování celého objektu činil cca 36 hodin.  
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Obrázek 10: Ortofotosnímek střechy Lázeňského domu HUBERT. Zdroj: [5]. 



Ing. Milan MATOLÁK: 3D laserové skenování Lázeňského domu HUBERT 
 

2021  17 

 

3.6 NASTAVENÍ PARAMETRŮ SKENOVÁNÍ 

 

Přístroj FARO Focus X 330 HDR má předdefinované profily nastavení skenování. 

V případě potřeby lze využit buďto předdefinovaný profil, popřípadě lze jednotlivé profily 

dále editovat. 

 

Obrázek 11:Předdefinované profily skenování. Zdroj: [4]. 

Obrázek 12: Nastavení předdefinovaných profilů skenování. Zdroj: [4]. 
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Pokud uživateli přednastavený profil nevyhovuje, je zapotřebí jednotlivé parametry 

skenování upravit.  

Co se týče nastavení parametrů skenování, drtivá většina skenů pořízených 

v exteriéru byla manuálně nastavena na:  

• Rozlišení 1/2,  

• kvalita 3x,  

• plný rozsah skenování,  

• zapnuty veškeré senzory,  

• barevně ano, 

• funkce HDR ne. 

 Rozsah nastavení rozlišení při skenování interiéru se lišil dle velikosti skenované 

oblasti. Většina skenů byla pořízena s nastavením skeneru na: 

• Rozlišení 1/4,  

• kvalita 3x,  

• plný rozsah skenování,  

• zapnuty veškeré senzory mimo GPS, 

• barevně ne. 

Obrázek 13: Základní schéma nastavení přístroje. Zdroj: autor. 
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3.6.1 Rozlišení 

Rozlišení udává množství skenovaných bodů a vzdálenost mezi nimi. Použitou 

jednotkou jsou megabody (MPts). Nastavení rozlišení ovlivňuje detailnost získaného skenu 

a čas potřebný k provedení skenování z jednoho stanoviska. Zvýšení kvality snižuje šum ve 

skenovaných datech, ale prodlužuje dobu skenování. Rozlišení se volí s ohledem na 

požadovaný detail skenovaného předmětu a také s ohledem na vzdálenost skenovaného 

předmětu od skeneru. Hodnota Point Distance udává vzdálenost mezi dvěma pořízenými 

body ve vzdálenosti deset metrů od přístroje. 

 

Obrázek 14: Nastavení rozlišení a kvality skenování. Zdroj: [4]. 

Jezdcem vlevo lze zvolit jednu z možností 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20 

and 1/32. 1/1 znamená skenování s nejvyšším možným rozlišením, ale také s nejdelší dobou 

skenování. 1/32 je pravým opakem čili nejnižší rozlišení a nejkratší čas. Doporučená 

nastavení kvality jsou tato: 

• 1/1 nebo 1/2 – vzdálené objekty nebo velký detail, venkovní prostory, 

• 1/4 nebo 1/5 – vhodné pro vnitřní prostory, 

• 1/8 nebo 1/10 - vhodné pro vnitřní prostory a malé vzdálenosti. 

Vzhledem k tomu, že při skenování byly použity referenční koule jako vlícovací 

body, bylo zapotřebí řídit se doporučením výrobce. Toto doporučení udává maximální 
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vzdálenosti, na které je skener v závislosti na nastavení rozlišení skenování schopný kouli 

v softwaru rozpoznat a určit její střed. 

Obrázek 15: Maximální vzdálenost pro rozpoznání vlícovacího bodu v závislosti na rozlišení skenování. 

Zdroj: [4]. 
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Následující tabulka udává časovou náročnost skenování pro jednotlivá nastavení 

rozlišení. 

 

Obrázek 16: Časová náročnost skenování pro jednotlivá nastavení rozlišení a kvality. Zdroj: 

Zdroj: [4]. 
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3.6.2 Kvalita 

Dalším z parametrů, které lze definovat je kvalita. Kvalita skenování se vztahuje k 

počtu měření, která skener provede pro zaznamenání bodu. Větší počet opakování zvyšuje 

přesnost skenování, ale zároveň zvyšuje dobu skenování. Zvýšení kvality přispívá k redukci 

šumu a zvýšení přesnosti dat. Rozsah hodnot, které lze nastavit je: 1,2,3,4,6 a 8. 

Pro nastavení kvality platí obecná doporučení: 

• 2x – Optimální podmínky (dobré osvětlení, dobré počasí), 

• 3x – skenování uvnitř nebo venku se zataženou oblohou, 

• 4x – skenování venku za slunečných podmínek, když je potřeba měřit na 

velkou vzdálenost, nebo za nepříznivého počasí. 

3.6.3 Rozsah skenování 

V této části lze nastavit rozsah skenování ve stupních, a to jak horizontálně, tak 

vertikálně. Například pokud uživatel potřebuje naskenovat detailně pouze menší část 

zájmové oblasti, vybere vhodným nastavením výseče tu část, která se má skenovat. Tímto 

lze redukovat množství nepotřebných dat a také čas. 

 

Obrázek 17: Nastavení rozsahu skenování. Zdroj: autor 
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3.6.4 Barva  

Pořízené mračno bodů může být barevné nebo v odstínech šedi. V případě zapnutí 

„skenování barevně“ se zvýší doba skenování, jelikož skener pořizuje barevné snímky. Tyto 

snímky skener spojí v jeden výsledný panoramatický snímek. K obarvení mračna bodů dojde 

na základě získaného panoramatického snímku.  

V sekci nastavení barvy lze také zapnout funkci HDR, díky které skener pořizuje 

větší množství snímků s různou expozicí. V případě zapnutí této funkce se však opět 

prodlouží celkový čas skenování. 

 

Obrázek 18: ukázka funkce HDR. Zdroj: [3]. 
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3.6.5 Senzory 

V této sekci lze nastavovat využití jednotlivých senzorů. K dispozici je: 

• Inklinometr – dvouosý kompenzátor, jehož vlastnosti jsou využity během 

registrace mračna bodů ve FARO SCENE. Při zapnutí této funkce jsou 

dostupná data o sklonu skeneru uložena v každém skenu a jsou automaticky 

využita při registraci dat. Pokud bude inklinometr během skenování vypnutý, 

znamená to pouze to, že informace o sklonu přístroje nebudou při zpracovaní 

dat využity automaticky. Nicméně tato data jsou u jednotlivých skenů 

uložena a v případě potřeby lze tyto údaje při registraci dat využít. Pokud je 

sklon skeneru větší než 5°, je potřeba jej vyrovnat. Inklinometr je zároveň 

schopný detekovat, zdali je skener otočen vzhůru nohama. 

• Kompas – povolí nebo zakáže automatické použití dat z vestavěného 

kompasu při registraci dat ve SCENE. Stejně jako u inklinometru, data 

kompasu jsou vždy měřena a připojena ke každému skenu během skenování 

a jsou automaticky použita při registraci, pokud je toto tlačítko zapnuto. 

Obrázek 19: Ukázka inklinometru. Zdroj: [4]. 
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• Výškoměr – povolí nebo zakáže automatické použití údajů výškoměru při 

registraci ve SCENE. Stejně jako u inklinometru jsou data výškoměru vždy 

měřena a připojena ke každému skenování a budou automaticky použita při 

registraci, pokud je toto tlačítko zapnuto. Naměřená nadmořská výška je 

založena na měření atmosférického tlaku. V této části nastavení lze nastavit 

referenční nadmořskou výšku. 

 

Obrázek 20: Kompas skeneru. Zdroj: [4]. 

 

Obrázek 21: Výškoměr. Zdroj: [4].  
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• GPS – povolí nebo zakáže GPS. Na rozdíl od ostatních senzorů, GPS data 

jsou při registraci k dispozici pouze pokud je tato funkce během skenování 

zapnuta. Pokud je GPS vypnuta, informace o poloze z GPS nebudou 

zaznamenána. 

• Teplota – v nabídce nastavení senzorů se také nachází zobrazení teploty. 

Skener má integrováno několik teplotních senzorů, které měří teplotu 

na různých pozicích uvnitř skeneru. Na obrazovce se zobrazí teplota senzoru 

s aktuálně nejkritičtější hodnotou. Pokud je senzor v kritickém teplotním 

rozsahu, těsně pod nebo nad kritickou hodnotou, indikátor bude ve žluté 

oblasti. Skenování bude stále možné, ale teplota může mít negativní vliv na 

kvalitu získaných dat. Proto se doporučuje skener zahřát nebo ochladit, dokud 

se ukazatel teploty znovu nedostane do zelené oblasti. Pokud je teplota příliš 

vysoká nebo příliš nízká, indikátor bude v červené ploše. V takovém případě 

již skenování nebude možné a skener se během příštích několika minut 

vypne. 

 

Obrázek 22: Zobrazení teploty laserového skeneru. Zdroj: [4]. 
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4 ZPRACOVÁNÍ DAT 

4.1 HARDWARE 

Celkem bylo pořízeno přibližně 220 GB dat. Zpracování takto velkého množství 

dat z laserového skeneru má vysoké požadavky na výkon hardwarového vybavení. Výkon 

razantně ovlivňuje dobu zpracování a rychlost zobrazování dat. V tabulce níže jsou uvedeny 

údaje o pracovní stanici, na které byla data zpracována.   

Procesor CPU INTEL Core i9-9900K (3.6GHz, 16MB, 8j, HT) 

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2080 

Operační paměť 64 GB DDR4 

Disk 1x 240 GB SSD, 1x 500 GB SSD, 1x 4 TB HDD  

Operační systém Windows 10 Pro 
Tabulka 2: Použité hardwarové vybavení. 

4.2 POUŽITÉ SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 

4.2.1 FARO SCENE 2019.2 

Tento software byl speciálně navržen pro laserové skenery, a to nejen značky 

FARO. Mezi hlavní úlohy tohoto softwaru patří efektivní správa, prohlížení a registrování 

pořízených dat ze skeneru. Tato verze softwaru nabízí mnoho možností nastavení provedení 

registrace mračna bodů. Podporuje automatické rozpoznávání objektů (referenční body), 

funkce filtrování a další efektivní nástroje. Mezi přednosti tohoto softwaru patří možnost 

exportu dat do prakticky libovolného formátu, což umožňuje bezproblémovou práci s daty 

v dalších softwarech. Další výhodou je možnost vizualizace mračna bodů a také práce s daty 

pomocí využití virtuální reality, což poskytne uživateli naprosto nový pohled na zpracovaná 

data. Do softwaru lze instalovat jednotlivé doplňky, které rozšiřují portfolio možností 

zpracovaní. Dle druhu doplňku se jedná buďto o placené či volně dostupné aplikace. SCENE 

WebShare je další příplatková služba, kterou software nabízí. Tato služba umožňuje nasdílet 

data do online prostředí a díky tomu umožňuje přístup k datům dalším uživatelům a 

zákazníkům. 

FARO SCENE nabízí třiceti denní licenci na vyzkoušení, poté je potřeba software 

zakoupit. Zpracování diplomové práce proběhlo na zakoupené licenci. 
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Minimální a doporučené hardwarové požadavky pro software jsou: 

 

Obrázek 23: Minimální požadavky na hardware. Zdroj: [4]. 

4.3 IMPORT DAT 

Nejprve je potřeba přesunout data ze skeneru a naimportovat je do software FARO 

SCENE. Import dat lze provést vyjmutím SD karty ze skeneru a vložením do PC.  

V prvé řadě po spuštění softwaru je potřeba vytvořit nový projekt. Po zvolení této 

možnosti je potřeba nastavit vhodnou cestu pro ukládání dat a nový projekt pojmenovat. 

Software FARO SCENE je schopen nově vloženou SD kartu do PC detekovat a nabídne 

možnost importovat data z SD karty přímo do nově vytvořeného projektu. Poté proběhne 

import dat.  
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4.4 PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT 

Po importu dat následuje předzpracování dat. Import pouze načte surová data do 

paměti počítače, respektive do nově vzniklého projektu a data uloží na disk. Před samotným 

zpracováním (registrací dat) je potřeba provést ještě několik kroků. Následující obrázek 

zobrazuje jednotlivé možnosti nastavení předzpracování. 

 

Obrázek 24: Nastavení předzpracování dat. 
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Obecně se dá říct, že tento krok předzpracování umožňuje aplikovat na data různé 

druhy filtrů a měnit tak jejich vlastnosti. V tomto kroku lze také automaticky detekovat 

vlícovací body, popřípadě nastavit automatickou registraci dat.  

4.4.1 Scan Point Clouds 

Pokud je povolena tato možnost, software při předzpracování dat vytvoří na závěr 

předzpracování mračno bodů pro každý pořízený sken. 

4.4.2 Colorization 

První možnost no colorization znamená, že výsledné skeny po předzpracování 

budou v odstínech šedi. Pokud jsme ovšem skenovali barevně, lze zobrazit výsledné mračno 

v RGB barvách. Pro tuto variantu zvolíme možnost Colorize Scans.  

Laser Illuminated HDR funkce vylepšuje obraz i v případě, že během skenování 

nebyla funkce HDR zapnuta. Důležité je, aby byla zapnutá funkce barevného skenování 

během pořizování dat. 

4.4.3 Filters 

Filtry slouží identifikaci nepřesných nebo nežádoucích bodů a snižují tak míru 

šumu ve výsledném mračnu. Obecně filtry fungují jako funkce, která prohledává a 

porovnává naskenované body s naskenovanými body v okolní oblasti. Na obrázku níže je 

zobrazen bod ve 2D mřížce a jeho okolí definované jako 5x5 pixelů. 

 

Obrázek 25: Ukázka použití filtru. Zdroj: [4]. 
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Dark Scan Point filter 

Tento filtr odstraní body na základě hodnoty odrazivosti. Mez odrazivosti označuje 

minimální hodnotu odrazivosti, kterou musí mít skenovací bod. Rozsah prahové hodnoty 

odrazivosti je 0 až 2048. Hodnota threshold byla v projektu automaticky nastavena na 200. 

Nicméně tento filtr není použitelný na barevné mračno bodů. 

Distance filter 

Filtr vzdálenosti odstraní všechny skenovací body, které jsou mimo určitý rozsah 

vzdálenosti. Natavena byla minimální vzdálenost 0 m a maximální 200 m. Všechny ostatní 

body mimo tento rozsah nebyly v dalším zpracování použity.  

Stray Point Filter 

Filtr rozptýlených bodů kontroluje, zda buňka 2D mřížky skenovaného bodu 

obsahuje dostatečné procento bodů se vzdáleností podobnou samotnému bodu skenování. 

Nastavuje se velikost mřížky v pixelech, dále vzdálenost, při které je bod zachován. 

Pokud je rozdíl ve vzdálenosti menší než 0,02 m, pak je bod zachován. Je-li alespoň procento 

bodů skenování indikováno prahovou Allocation Threshold hodnotou v okolní oblasti 

v rámci této prahové vzdálenosti, bod skenování zůstane zachován. V opačném případě je 

odstraněn. 

 

Obrázek 26: Filtr rozptýlených bodů. 

 

Edge Artifact Filter 

Filtr hran artefaktů odstraňuje artefakty na hranách objektů. Tento filtr zvýrazňuje 

hrany a zachovává kvalitněji povrchy, jako jsou stěny a podlahy. 
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Find targets  

Find targets je funkce, která umí automaticky rozpoznat vlícovací body, ať už se 

jedná o šachovnice, terče, plochy či referenční koule. Tato funkce nebyla využita, jelikož 

software při tak velkém množství skenů nemusí označit identické referenční body 

identickým ID. Toto by poté mohlo způsobit problémy a nepřesnosti při registraci. Dalším 

důvodem je, že software umí automaticky detekovat vlícovací body pouze na omezenou 

vzdálenost. Pokud jsou body identifikovány manuálně, lze dosáhnout identifikace 

vlícovacího bodu na větší vzdálenost než při automatické volbě. Navíc má uživatel absolutní 

kontrolu nad definováním vlícovacích bodů a prováděné registraci. Lze jednoznačně určit, 

zdali byly využity všechny požadované referenční koule k registraci či nikoli. Uživatel sám 

rozhoduje o tom, které referenční koule budou použity a které ne. Automatická volba detekce 

toto neumožňuje. 

Pokud je zapnuta funkce automatické detekce vlícovacích bodů, je nutné počítat 

s mnohem větším množstvím času, který je potřebný k předzpracování skenů a také zároveň 

s nepřesnostmi a chybami, které mohou vzniknout.  

4.5 REGISTRACE DAT 

Registrace dat je spojením jednotlivých stanovisek na základě polohy jednotlivých 

skenů a vlícovacích bodů. V našem případě byly jako vlícovací body použity referenční 

koule.  Výsledkem je jeden soubor mračna bodů v místním souřadnicovém systému.  

Jak již bylo zmíněno dříve, u takto velkého a členitého objektu bylo rozhodnuto 

hned v počáteční fázi, že registrace dat bude probíhat manuálně s manuálním definováním 

vlícovacích bodů. Takovému zpracování bylo přizpůsobeno pořízení dat. 

4.5.1 Vlícovací body 

Vlícovací body mohou být buďto přirozeně signalizované nebo uměle 

signalizované. Mezi uměle signalizované body, se kterými umí software pracovat patří 

referenční koule, šachovnice a terče. Během měření byly použity pouze uměle signalizované 

vlícovací body, a to referenční koule. 
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4.5.2 Manuální registrace 

Po fázi předzpracování jsou jednotlivé skeny ve stádiu, kdy na ně byly aplikovány 

filtry. Veškeré skeny jsou umístěny v jediné složce pojmenované Scans a jsou připraveny k 

registraci.  

Registrace byla prováděna v klasickém rozhraní, do kterého se lze přepnout přes 

tlačítko Settings → Switch User Interface. Práce v tomto módu zobrazení byla zvolena 

z důvodu možnosti efektivnějšího provádění manuálního označovaní vlícovacích bodů. 

Před samotným začátkem registrace je zapotřebí provést jeden z nejdůležitějších 

kroků. V nastavení softwaru pod roletovým menu Tools vybrat možnost Options. Poté 

v kartě Matching v části Match Sphere Settings nastavit poloměr vlícovacích bodů. V našem 

případě jsou referenčními body referenčních koule o poloměru 145 mm. 

 

Obrázek 27: Nastavení poloměru referenčních koulí pro potřeby registrace. 
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Pro snadnou orientaci a efektivní zpracování byly skeny rozděleny do dvou skupin 

neboli do tzv. klastrů. Skeny byly rozděleny do klastrů s názvem interiér a exteriér. 

 

Obrázek 28: Rozdělení dat do klastrů. 

 

V této fázi bylo započato registrování mračna bodů. Kliknutím na pravé tlačítko 

myši na první sken a volbu View → Quick View se zobrazí požadovaný sken. Quick View 

zobrazení slouží pro zkoumání jednotlivých skenů. Rychlé zobrazení je k dispozici během 

několika sekund a během zobrazení jsou skenovaná data načtena na pozadí. S mračnem bodů 

je možno manipulovat, jakmile je načítání na pozadí dokončeno. Do té doby je možné data 

pouze prohlížet a navigovat.  

V režimu Quick View se zobrazí 360° panoramatický snímek. V tomto snímku se 

dá libovolně pohybovat. Funkcí mark sphere lze označit referenční kouli. Software jí přiřadí 

ID v podobě čísla. Toto ID lze editovat a jednotlivé body lze libovolně pojmenovat. Takto 

se označí veškeré referenční koule na snímku.  
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Obrázek 29: Označování referenčních koulí. 

Po označení všech dostupných referenčních koulí mají koule buďto zelenou nebo 

žlutou barvu. V případě zelené barvy je signalizováno, že na referenční kouli bylo 

naskenováno dostatečné množství bodů. Žlutá barva signalizuje to, že je na referenční kouli 

dostatečné množství bodu pro registraci, ale určení středu koule nemusí být tak přesné. 

Pokud není referenční koule naskenována s dostatečným rozlišením, software nedokáže 

takovou kouli označit jako vlícovací bod. 

Následuje funkce Coresspondence Split View. Toto zobrazení umožňuje otevřít 

vedle sebe 2 různé skeny z rozdílných stanovisek. V levé části se nachází sken, ve kterém 

jsou již definovány vlícovací body. V pravé části se po označení vlícovacího bodu detekuje 

referenční koule a v ideálním případě software automaticky rozpozná identický vlícovací 

bod z předchozího skenu a pojmenuje ho se stejným ID. 
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Obrázek 30: Correspondence Split View. 

Po provedení výše zmíněného postupu lze zobrazená mračna bodů registrovat. Tato 

funkce je spuštěna příkazem Operations → Registration → Place Scans. Po zvolení této 

funkce se zobrazí nabídka s možnostmi nastavení registrace.  

V záložce General je možnost výběrů senzorů, které mají být při registraci použity. 

Funkce GPS byla použita pouze ve venkovních prostorách. Jinak byly při registraci využity 

všechny ostatní senzory. Možnost auto clustering vloží do jednoho klastru skeny, které 

software dokáže registrovat dohromady. Ostatní skeny, které neumí zařadit vloží do nově 

vytvořeného klastru. Takto funkce nebyla využita. V případě, že software neuměl daný sken 

registrovat k ostatním, bylo potřeba ve skenu vytvořit více referenčních bodů, které byly 

přirozeně signalizovány. Díky tomuto software uměl mračno bodů registrovat. 
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Obrázek 31: Nastavení použití senzorů při registraci. 

Ve dvou různých skenech lze vytvořit buďto identický bod kliknutím myši do 

zájmové oblasti, nebo lze také definovat plochu, kterou mají skeny společné. Pokud bylo 

množství referenčních koulí nedostatečné, popřípadě pokud byly referenční koule nevhodně 

rozmístěny, bylo potřeba takto vytvořit další referenční body. Na základě toho byl software 

schopen určit orientaci a vzájemné polohy skenů a skeny registrovat. 

V druhé záložce Target Based se nachází volba, která určuje, jakým způsobem mají 

být skeny registrovány. Možnosti způsobu registrace jsou založeny na: 

• Vlícovacích bodech, 

• pohledu ze shora (půdorys), 

• mračno na mračno. 
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Jak již bylo zmíněno dříve, byla v tomto případě zvolena registrace na základě 

vlícovacích bodů. Software nabízí různé možnosti hledání vzájemné shody pro pozice 

skeneru a ID vlícovacích bodů. 

 

Obrázek 32: Natavení způsobu provedení registrace. 

Po spuštění a ukončení funkce Place Scans se uživatel dozví, zdali bylo použito 

dostatečné množství bodů pro registraci a zdali byla registrace úspěšná. V případě, že byla 

registrace úspěšná, zobrazí se tabulka se skeny. Veškeré skeny, které se povedlo registrovat 

mají zelený piktogram. Dále je v této tabulce uvedena střední chyba určení polohy 

jednotlivých skenů a vlícovacích bodů. 
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Obrázek 33: Výsledek registrace skenů. 

 

Obrázek 34: Statistika polohových chyb vlícovacích bodů. 
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Výsledkem procesu registrace skenů je jednotné mračno bodů vzniklé spojením 

všech skenů z různých stanovisek. Výstupem procesu registrace není pouze výsledné 

mračno bodů, ale také protokol o registraci.  

 

Obrázek 35: Protokol o registraci jednotlivých klastrů. 

Během registrace byly vytvořeny 2 klastry (interiér a exteriér), které byly 

registrovány samostatně. Poté bylo zapotřebí oba klastry registrovat dohromady. Propojení 

klastru proběhlo na stejném principu, jako tomu bylo při registraci dat. Díky registrace vznikl 

jeden nadřazený klastr, ve kterém se nacházely klastry jak interiér, tak exteriér. Na 

výsledném reportu je možné si povšimnout, že při registraci 253 skenů se nahromadila 

chyba. Nutno podotknout, že zvolený způsob registrace je nejpřesnější způsob zpracování, 

oproti automatickým metodám, či oproti skenování bez využití vlícovacích bodů. 
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Obrázek 36: Výsledný protokol o registraci. 

Ve výsledném mračnu se nachází šum. Ten je reprezentován falešnými body 

v prostoru, které neprezentují reálný povrch. Šum vzniká převážně díky skenování skrze 

vodní hladinu, lesklé nebo prosklené plochy jako jsou okna a dveře. Vzhledem k tomu, že 

šum se skládá z velkého mračna bodů, nebyly ani filtry v předzpracovaní schopny tyto body 

odstranit. Největší šum vznikl v oblasti budovy bazénu. Tato budova je z velké části 

prosklená od stropu až po podlahu. V takovém případě je potřeba mračno manuálně začistit 

využitím funkce clipping box. Díky této funkci lze označovat vybrané části mračna bodů a 

takto vybrané body mazat.  
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Obrázek 37: Ukázka šumu v oblasti budovy bazénu. 

4.6 VIZUALIZACE 

Výsledné mračno lze zobrazit vyvoláním funkce 3D view. Na obrázcích č. 38 a č.39 

je zobrazeno výsledné mračno Lázeňského domu HUBERT, které se skládá z 253 dílčích 

skenů. Přibližná doba zpracování dat činila 50 hodin. 
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Obrázek 38: Vizualizace mračna bodů – západní část. 

 

 



Ing. Milan MATOLÁK: 3D laserové skenování Lázeňského domu HUBERT 
 

2021  44 

 

Obrázek 39: Vizualizace mračna bodů – východní část. 
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4.7 EXPORT DAT 

Použitý software nabízí celou škálu možností exportu dat. Jednou z možností je 

exportovat celý projekt buďto jako soubor s koncovkou .lsproj, což je základní formát pro 

projekty ve FARO SCENE, nebo ve formátu .rcp, který slouží pro práci v softwaru ReCap. 

 

Obrázek 40: Možnosti exportu projektu. 

Další možností je reportovat data do libovolného formátu. Velmi často používaným 

univerzálním formátem je formát E57. Tento formát a mnoho dalších lze zvolit 

v možnostech exportu. 

 

Obrázek 41: Možnosti exportu dat. 



Ing. Milan MATOLÁK: 3D laserové skenování Lázeňského domu HUBERT 
 

2021  46 

 

4.7.1 SCENE_2go 

Je aplikace softwaru FARO SCENE. Tato aplikace umožňuje exportovat data ve 

formě virtuální prohlížečky. Jedná se o velmi praktický nástroj zobrazení dat zejména pro 

uživatele bez specializovaného softwaru.  

Tato prohlížečka má nespornou výhodu. Není potřeba ji instalovat a není náročná 

na výkon hardwaru počítače. Lze ji spustit na běžných kancelářských počítačích s operačním 

systémem Windows nebo MacOS. Prohlížečka umožňuje prohlížet panoramatické fotky, ve 

fotkách se pohybovat posunem myši a také umožňuje přesouvat se mezi jednotlivými 

stanovisky. Disponuje funkcemi měření délek a obsahů ploch. Po kliknutí na ikonu 3D 

v pravém horním rohu se přepne zobrazení z prohlížení panoramatických snímků na 

prohlížení redukovaného mračna bodů. 

Tento nástroj ocení zejména ti, kdo vytvářejí následné výstupy z mračna bodů 

a nebyli fyzicky na dané lokalitě. Díky prohlížečce je usnadněna orientace v prostoru 

i následné zpracování. 

 

Obrázek 42: SCENE_2go prohlížečka dat. 
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5 POPIS MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ MRAČNA BODŮ PRO DALŠÍ 

ZPRACOVÁNÍ 

Takto vzniklá data mohou posloužit například pro vznik dokumentace skutečného 

provedení stavby či ke zjednodušené dokumentaci stavby (pasportu stavby) dle přílohy č. 14 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Výsledné mračno, které bylo výsledkem registrace jednotlivých skenů, bylo 

použito jako podklad pro vytvoření výkresové dokumentace. Vznik této dokumentace není 

součástí zadání ani předmětem této diplomové práce. Výstupy jsou zde uvedeny pouze pro 

praktickou ukázku využití dat 3D laserového skenování pro další možné zpracování. Autor 

diplomové práce není autorem výkresové dokumentace. 

V následujících obrázcích je zpracován výkaz výměr, pohledy, řezy a 3D model 

budovy. 

 

Obrázek 43: Výkresová dokumentace, pudorys – výkaz výměr. Autor: Ondřej Mikstein. 
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Obrázek 44: Výkresová dokumentace – pohledy. Autor: Ondřej Mikstein 

 

 

Obrázek 45: Výkresová dokumentace – řezy. Autor: Ondřej Mikstein. 
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Obrázek 46: 3D model objektu – východní část. Autor: Ondřej Mikstein 

 

Obrázek 47: 3D model objektu – západní část. Autor: Ondřej Mikstein 
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsou popsány metody sběru, ale také zpracování dat 3D 

laserového skenování a jejich následného využití. Při sběru dat byly použity uměle 

signalizované vlícovací body. Těmito body byly referenční koule. Celý objekt byl detailně 

naskenován jak z exteriéru, tak z interiéru. Celkem vzniklo 253 skenů, které byly manuálně 

registrovány na základě využití výše zmíněných vlícovacích bodů. Tato metoda je časově 

náročná, zato ale přináší velikou přesnost ve výsledném zpracování registrovaného mračna 

bodů. 

Tato práce prokázala přesnost a vhodnost tohoto řešení. Zmíněny byly také další 

možnosti využití laserového skenování v praxi. Využívání laserového skenování je stále 

běžnější skrze řady různých oborů a pro provádění pasportů nejen takto členitých budov je 

naprosto ideálním zdrojem dat. Měření pomocí těchto moderních technologií má nesporné 

množství výhod, pokud jde o množství zaměřených bodů a efektivnost dalšího využití těchto 

dat. Toto řešení má ale také jistá úskalí. Jako největší úskalí se jeví nároky na uložiště a 

obecně na hardwarovou část. Při skenování vzniká velké množství dat, se kterými by nebylo 

možné pracovat na běžné kancelářské technice. Další nevýhodou je problém skenování 

lesklých, skleněných nebo vodních ploch. Jelikož se jedná o neselektivní metodu sběru dat, 

není možné vyhnout se naskenování takovýchto míst. Díky tomu ovšem vzniká velké 

množství šumu, které je potřeba odstranit. 

Z hlediska budoucnosti je bezesporu velmi přínosné využívat potenciál prostorové 

informace a zpracovávání dat ve 3D. 

V této diplomové práci se podařilo splnit veškeré dílčí úkoly uvedené v zadání 

diplomové práce.  
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