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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá využitím laserového skenování při zaměření 

historického objektu, vytvořením 3D modelu a prezentaci získaných dat pomocí 3D tisku. 

V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé technologie a principy laserového skenování. 

Praktická část popisuje zaměření a vytvoření 3D modelu a 3D tisku. Jsou popsány běžné 

problémy při použití automatických softwarových prvků a při registraci mračna bodů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sken, laserové skenování, Mračno bodů, Registrace mračna bodů, 3D Tisk, 3D 

Model 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the use of laser scanning applied to a historic object 

by creating a 3D model and the presentation of acquired data using 3D printing. The 

theoretical part discusses the various technologies and principles of leaser scanning. The 

practical part describes the focus and creation of a 3D model and 3D printing. Common 

problems with using automatic software elements and registering a cloud point are 

described. 
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1 ÚVOD 

Pozemní laserové skenování je moderním způsobem sběru 3D dat. Jeho největší 

předností je krátká doba strávená v terénu a schopnost získat kompletní sadu prostorových 

dat. Společně s laserovým skenováním je pokrok znát i ve zpracovatelských programech 

kde míra automatizace práce dále zkracuje čas strávený na projektu. Laserové skenování 

najde uplatnění v mnoha oborech kromě geodézie při mapování rozsáhlých objektů či 

přesném měření výrobních součástek. Jedná se o bezkontaktní metodu, která dokáže 

zachovat digitální stav věci i umožnit její rekonstrukci či replikaci.  

Cílem mé práce je zaměření Grotty s umělou krápníkovou jeskyní nacházející se v 

Havlíčkových sadech. Jedná se o pozoruhodnou památku rekonstruovanou v roce 2012 ve 

správě městské čtvrti Praha 2. Výsledkem takové práce je mračno bodů zobrazující 

barevný model lokality. Model by měl znázorňovat celou lokalitu bez šumu a s připojením 

celého modelu do S-JTSK.(odkaz/citace?) Součástí mé práce je také 3D tisk sochy 

Neptuna umístěné ve vodní nádrži v popředí lokality. 

První polovina práce se orientuje na popsání teorie a její možné využití v praxi. 

V druhé části je popsán způsob měření a následného zpracování. Závěrem poté 

vyhodnocení přesnosti modelu a jeho prezentace. 
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2 LASER 

Laser se skládá ze zdroje záření a aktivního prostředí. Zdroj světla vybudí elektrony 

v aktivním prostředí a dojde k excitaci. Excitace je proces kdy oproti běžnému stavu 

atomů, molekuly nebo iontů dojde k přechodu na vyšší energetickou hladinu, absorpcí 

fotonu nebo tepla. Elektrony takto vybuzené se následně vrací do normálního stavu a při 

tomto procesu se energie vyřazuje, ve formě fotonů což je klíčový prvek u fungování 

laseru. Fotony takto vyzářené následně dále interagují a vzniká emise koherentního 

elektromagnetického záření. Záření tvoří vlnění o stejné fázi a frekvenci, za koherentní jej 

můžeme považovat tehdy, je-li jejich fázový rozdíl konstantní. 

Aktivní zesilovací prostředí tvoří atomy, ionty, nebo molekuly schopné excitace. 

Aktivní část laseru se umístí do rezonátoru tvořeného odraznými prvky př. zrcadly a v nich 

dochází k opětovnému odrazu paprsků. Nejčastěji je rezonátor tvořen dvěma zrcadly, 

přičemž jedno zrcadlo je polopropustné, aby světlo vznikající v laseru mohlo unikat do 

prostředí. Stimulovaná emise se exponenciálně rozšiřuje a výsledný svazek paprsků 

opouští rezonátor skrz polopropustné zrcadlo. Tím se vytváří intenzivní koherentní svazek 

paprsků známý jako laser. 

Obrázek 1 Excitace fotonu 
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Obrázek 2 Laserová konstrukce 

Způsoby vysílání laseru 

Pro využití laseru při skenování můžeme dělit lasery na základě jejich frekvence. 

Zde uvádím typy laseru zastoupených v měřickém prostředí. 

2.1 Typy laserů 

Typy laserů se rozdělují podle druhů aktivního prostředí, způsobu vysílání, vlnové 

délky nebo spektrální oblasti, kterou vyzařují. Laserové světlo se vyznačuje: vysokou 

pulzní energií, krátkým trvání pulsu, vysokou přesností měření délek. Laser najde 

uplatnění, ve vícero vědních, oborech jako jsou průmysl, chirurgie, dermatologie, geodézie 

nebo armádní průmysl.  

Použití laseru sebou nese i bezpečnostní riziko kdy může dojít k tomu, že vysoce 

koherentní paprsek světla je soustředěn do velice malého místa na sítnici a způsobí její 

trvalé poškození. Při laserovém skenování je běžně využíván laser s bezpečnostní třídou II, 

před kterým je oko ochráněno mrkacím reflexem. Případné nebezpečí, by mohlo 

vzniknout, při pohledu do zdroje laserového záření přes optickou soustavu jakou je 

dalekohled. 

2.1.1 Kontinuální typ 

Jedná se o laser, který vyzařuje záření kontinuálně nezávisle na času. Příkladem 

zdroje takového záření může být dioda, která vysílá záření po celou dobu kdy je zapnutá. 
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Princip vychází z měření fázového posunu mezi vysílaným a přijímaným laserovým 

paprskem. Paprsek je modulován do sinusoidy o podstatně nižší frekvenci než frekvence 

samotného laserového světla, nazývanou měřící vlna. Při modulaci dochází k překrytí 

laserového paprsku a měřící vlny. Intenzita laserového paprsku se mění podle amplitudy 

měřící vlny (amplitudová modulace). Laser vysílá paprsek světla a při dosažení měřeného 

objektu je paprsek odrážen zpět do přijímače, kde je signál detekován a je určeno časové 

zpoždění. Na základě časového zpoždění a rychlosti světla je spočítána délka k objektu. Při 

použití této metody je signál vracející se do přijímače pouze malou částí vysílaného 

signálu. Tato metoda se využívá při měření, kdy objekt je vzdálen od skeneru do desítek 

metrů. 

2.1.2 Pulsní typ 

Oproti kontinuálnímu typu je laserová skenovací jednotka schopna vysílat paprsky 

dříve, než dojde k návratu předešlého, díky čemu se zvyšuje efektivita měření. Pulsní laser 

vysílá jednotlivé krátké pulsy, které se rozdělují do dvou částí, jeden je vyslán do 

přijímače, který spustí měření času a druhý na samotný měřený objekt. Po registraci 

paprsku navráceného od objektu dojde k ukončení měření času a na jeho základě je určena 

délka od laseru k objektu. Vybrané skenery dokážou zaměřit vzdálenost hned několikrát, a 

to za velmi krátký čas. Vícero zaměření zvyšuje přesnost měřené délky. 
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3 LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

3D skenery jsou zařízení sloužící pro přenos skutečných rozměrů a tvarů měřeného 

objektu do virtuálních 3D modelů. Výsledná data lze dále upravovat ve specializovaných 

softwarech a jsou základem pro tvorbu digitálního trojrozměrného modelu. Laserový 

skener je ze své podstaty vysokofrekvenční laserový dálkoměr – LIDAR. Princip spočívá 

ve vyslání laserového impulsu, který se odrazí od pozorovaného objektu a vrací se zpět ke 

skeneru, který dokáže registrovat přijímané záření a určit přenosu dobu a následnou 

vzdálenost mezi skenerem a objektem. Pro vypočítání vzdálenosti k objektu musí skener 

obsahovat velmi přesné hodiny. Impulsy jsou vysílány opakovaně pokaždé v jiném směru. 

K tomuto účelu je laserový paprsek rozmítán rotujícím zrcadlem nebo odrazným hranolem 

do svislé roviny. Poté dojde k pohybu ve vodorovném směru a nasnímání dalšího prostoru. 

Tímto způsobem skener registruje body v profilu o zvolené hustotě za velmi krátký čas, 

podle druhu skeneru je schopen zaregistrovat až milióny bodů za vteřinu. Základním 

výstupem laserového měření je mračno bodů kde každý bod má prostorové souřadnice. V 

záznamu každého bodu jsou obsaženy také informace o intenzitě odrazu od objektu a může 

být i záznam o reálné barvě odrazu, pokud je společně se skenováním pořízena i digitální 

fotografie. Technologie se především hodí pro mapování rozsáhlých objektů s velkou 

mírou členitostí, kde použití měření totální stanicí se nevyplácí časově. 

 

Obrázek 3 Obarvené mračno bodů 
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Intenzita 

Skener může odlišovat různé typy ploch podle parametru intenzity, tento parametr je 

ovlivněn typem povrchu a jeho schopností odrážet optické záření. Intenzita se odvíjí od 

vlnové délky paprsku, materiálních vlastností objektu a úhlu dopadu. Tím jde od sebe v 

omezené míře rozlišit jednotlivé druhy povrchů, avšak i stejný povrch může mít rozdílné 

intenzity, pokud se změní vlastnosti uvedené výše. Vysokými hodnotami intenzity se 

v mračnu zobrazí měřický terč ale zároveň i led. Problém vzniká při měření vodních hladin 

a jiných povrchů kde dochází k totální refrakci a do skeneru se nevrací vysílaný. 

 

 

  

Obrázek 4 Model vs. rozložení podle intenzity 
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3.1 Využití laserového skenování 

Laserové skenování je čím dál tím rozšířenějším způsobem, jak získat relevantní 

3D data, a to s poměrně krátkou dobou měření. Přispívá tomu softwarový pokrok 

v informačních technologiích i vzrůstající poměr výkonu k ceně hardwaru nutného ke 

zpracování dat. Také se jedná o způsob, jak zdigitalizovat a uchovat kulturní a 

architektonická díla. Takto získaná data se dají využít pro rekonstrukci objektů, a to i 

v buducnosti. Také je možnost zpřístupnit některé místa virtuální prohlídkou 

prostřednictvím internetu. Jelikož se jedná, o bezkontaktní metodu měření nehrozí 

poškození měřeného objektu. 

Nemalým zástupcem využitelnosti je stavitelství. Měření skutečného stavu dálnic, 

mostů, železnic a dalších. Komplexnost měření umožnuje spočítat objemy kubatur při 

stavbě nebo ražení. Také se laserové skenování využívá při kontrolních činností a 

stavebních prací nebo po jejich dokončení. 

V průmyslu slouží k vytvoření modelů podniku nebo jejich částí. Zaměřuje se často 

vedení rozvodů a potrubí, u kterých potřebuje podnik znát jejich přesný průběh. Takto 

získaná data firma využije k úpravě stávajícího stavu, rozšíření výroby, kontrole deformací 

nebo dokumentaci současného stavu. Hlavní výhodou, kterou laserové skenování přináší, 

je časová úspora, protože měřená část výroby se musí po čas měření často odstavit. 
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Obrázek 5 Mapování skutečného stavu potrubí 

3.2 Druhy skenování podle umístění laserového skeneru 

- Letecké skenování 

- Mobilní skenování 

- Ruční skener 

- Pozemní statické skenování 

3.2.1Letecké skenování 

Skener je namontován na letadle, vrtulníku, družici nebo na jiném létajícím stroji. 

Využívá se vícenásobného odrazu laseru a jeho intenzita. Skener je při měření orientován 

dolů a rozmítá vyslané paprsky do roviny, pohyb samotného létajícího stroje přidá další 

rozměr. Naskenuje se tak pás, nad kterým daný stroj přelétá. Letecké skenování je 

využíváno při mapování terénu rozsáhlejších území, ať jde o vodní díla, břehy vodních 

toků nebo při mapování liniových staveb. Pro výpočet souřadnic v modelu lze využít 

vlícovacích bodů a známých souřadnic v terénu a data o poloze skeneru při snímkování. 

Polohu skeneru určíme systém GNSS a inerciální měřící jednotkou IMU. Tyto systémy 

dokážou přijímat družicové vysílání, měření zrychlení v různých směrech a měření 

náklonu a tím určit přesnou polohu jednotky, rychlost a směr letu. Kombinací takto 

získaných dat lze určit polohu bodu na zemském, povrch s přesností větší jak 1 cm. 
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Výsledkem takového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů nazývaný 

mračnem bodů, z kterého se úpravami získají: 3D modely lesa, města, vegetace apod. 

K rozlišení vegetace od budov nebo jiných objektů slouží intenzita odraženého paprsku a 

snímkování v dalších spektrech krom viditelného světla. 

 

Obrázek 6 Letecké laserové skenování 

3.2.2Mobilní laserové skenování 

Skener je umístěn na autě, lodi nebo přímo na zádech člověka. Princip získávání dat 

je obdobný jako u leteckého skenování. Dochází k měření kratších vzdáleností, čímž 

klesají nároky na přesnost IMU. Systém musí být schopen určit pro každý okamžik měření 

přesnou polohu snímače a směr měření. Dále se systém musí vypořádat i se ztrátou 

družicového signálu při průjezdu tunelů nebo proplutí pod mostem. Obvykle s laserovým 

skenováním probíhá i snímkování digitální kamerou a jsou pořízena i data o barvě 

jednotlivých bodů. 
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Obrázek 7 Mobilní laserové skenování 

3.2.3 Ruční laserový skener 

Pro měření detailních součástek nebo pro měření při chůzi se dá využít ručního 

skeneru. Zde je hlavní výhodou oproti dotykovým metodám robustnost získaných dat 

oproti přímému měření. Ruční skenery dovolují vzájemný pohyb jak skeneru, tak i tělesa. 

Dosah takového skeneru je maximálně v řádu metrů. Příkladem najde uplatnění 

v průmyslu při přesném měření součástek nebo jako výstupní kontrola dílů.  

3.2.4 Pozemní statické skenování 

V případě pozemního skenování se měří: délka stanovena na základě doby odrazu a 

úhlů, pod kterými je daný bod měřen. K určení prostorové polohy měřeného bodu je 

potřeba znát vzdálenost k bodu, souřadnice skeneru, rotaci skeneru a úhel, pod kterým je 

paprsek vysílán. Skener je umístěn na stativu a rotující zrcadla nebo hranol rozmítá 

paprsky do svislé roviny, dále dochází k otáčení skeneru po jednotlivých pásech tak skener 

nasnímá celé okolí krom dvou kuželů nad a pod skenerem.  

Obrázek č. 8: Ruční laserový skener značky FARO Obrázek 8 Ruční laserové skenování 
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Obrázek 9 Statické laserové skenování 

3.2.5 Prostorová polární metoda 

Z pohledu geodézie se práce skeneru dá označit za prostorovou polární metodu. Na 

určení souřadnic každého bodu je potřeba znát: 

- měřenou šikmou vzdálenost 

- zenitový úhel 

- vodorovný úhel 

Výpočet probíhá v místní souřadnicové soustavě, a pokud potřebujeme realizovat 

připojení do souřadnicové soustavy jakou je S-JTSK, musíme znát souřadnice hlavy 

skeneru, které určíme bud jiným měřením ze známých bodů nebo využijeme vlícovacích 

bodů o známých souřadnic často zaměřených GNSS metodou. 
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Obrázek 10 Prostorová polární metoda 

3.3 Chyby působící na 3D skenování 

Pro posouzení přesnosti laserových skenerů není jednoznačně definován standard 

jako např. u totálních stanic nebo u GPS technologií. Skenovací systémy se skládají 

z mnoha součástí, kde každá z nich vnáší určitou míru nejistoty do měření. Přesnost 

výsledného skenování je funkcí několika faktorů. 

Chyby lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní chyby vyplívají z konstrukce přístroje 

a nemusejí být vždy uváděny výrobcem, jedná se o chybu z délky, chybu výškových a 

vodorovných úhlů. Tyto chyby jsou systematického charakteru. Můžeme je potlačit 

správnou kalibrací přístroje, ale nelze je vyloučit postupem při měření. U teodolitů nebo 

totálních stanic můžeme některé systematické chyby odstranit měřením ve dvou polohách 

stroje což u laserového skenování uplatnit nelze.  

Vnější chyby jsou spojeny s okolím přístroje při skenování. A to především 

materiál objektu, jeho odrazivost, vzdálenost k objektu a úhel, pod kterým je objekt 

skenován. Mezi další jevy ovlivňující výslednou přesnost leze zařadit i atmosférické 

podmínky při měření, které ovlivňují průchod paprsku prostředím. Schopnost vystihnout 

daný tvar objektu je funkcí tří parametrů, a to přesností jednotlivých bodů, hustotou 

skenování a velikostí laserové stopy. 
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3.3.1 Šum měření 

Chyby při měření laserovým skenováním ovlivňuje řada faktorů čímž je do 

výsledného mračna bodů zavedena chyba přesnosti určení bodů, která se může projevit 

jako “šum měření“. Kdy zaměřená plocha se nezobrazí v jedné rovině což lze vidět na 

obrázku č. 11. Šum má charakter náhodných chyb kolísajících kolem střední hodnoty 

polohy bodu. Hlavní příčinou takové chyby je přesnost určení šikmé délky. Redukce šumu 

je důležitý krok při zpracování mračna bodů a u některých přístrojů jako Faro Focus3D 

jsou metody k potlačení šumu přímo ve firmwaru daného stroje. Tudíž potlačení šumu je 

nedílnou součástí spousty softwarových řešení pro zpracování naměřených 3D dat. Nízký 

šum je klíčový hlavně pro modelování povrchů objektů.  

 

Obrázek 11 Šum měření v přímce 

 Šum z měření se dá potlačit opakovaným měřením dané délky, a to již ve fázi 

měření dat. Některé skenovací systémy umožnují měřit opakovaně délku a za její výsledek 

považují aritmetický průměr takto lze opakovat měření délky až 100x.  

3.3.2 Vliv prostředí 

Při měření laserovými skenovacími systémy často dochází ke změně prostředí 

vlivem měřením na nebo v blízkosti terénu, týká se to parametrů jako: teplota, tlak, vlhkost 

vzduchu. Tyto parametry ovlivňují index lomu prostředí, kterým prochází svazek paprsků. 

Pokud svazek paprsků prochází přes vícero oblastí s jiným indexem lomu tak na jejich 

přechodu se paprsek láme pod refrakčním úhlem. Tím je cesta paprsku prodloužena oproti 

přímé spojnici mezi skenerem a pozorovaným objektem a výsledná doba šíření paprsku se 

prodlužuje. 
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3.3.3 Vliv povrchu a tvaru objektu 

Měřený objekt svým tvarem a povrchem ovlivňuje odraz svazků paprsků a se 

zvyšujícím úhlem dopadu odrazivost klesá, nebo dojde k vícenásobnému odrazu, daná 

vzdálenost tak nemusí být vůbec registrována a je změřena chybně. 

Pokud budeme uvažovat pravoúhlý objekt s ostrými hrany může docházet k jevu 

kdy svazek paprsků laseru dopadá na jednotlivé plochy hran, a ne na samotnou hranu, při 

průměrování takových bodů dojde k posunu rohu před nebo za měřený objekt. 

 

  Povrch skenovaného objektu určuje intenzitu odrazu dopadajícího svazku paprsků 

při laserovém skenování a záleží, jestli pozorovaný objekt má hladký nebo drsný charakter. 

Dalším faktorem je barva povrchu, která určuje míru pohlcení, kdy u tmavších povrchů 

blížící se černé barvě vzrůstá pohlcení oproti barvě bílé, která má reflektivitu blízkou 100 

%. Při práci se skenerem je si potřeba dát pozor na vodní plochy, skla a průhledné plastové 

prvky kde skener nedokáže registrovat správné délky právě kvůli odrazivosti nebo 

propustnosti daných povrchů. Při měření malých objektů můžeme na daný povrch 

aplikovat antireflexní nátěr, aby bylo umožněno daný objekt vůbec zaměřit. 

  

Obrázek 12 Chyba na rohu vzniklá průměrem 
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4 REGISTRACE 

Obvyklou praxí při laserovém skenování je z důvodu členitosti objektů a jeho 

rozsahu použití vícero stanovisek pro skenování. Z jednoho postavení stroje získáme 

mračno bodů orientované souřadnicovým systémem skeneru. Kde osa „z“, je promítnuta 

svislou osou skeneru, osa „x“ optickou osu skeneru v libovolném vodorovném úhlu a osa y 

doplňuje systém na pravotočivý tudíž je kolmá na předchozí dvě osy. 

Registrace je proces spojování mračen bodů do jednoho vztažného souřadnicového 

systému, společného pro všechny skeny tak abychom získali ucelený soubor o měřeném 

objektu. 

4.1Registrace pomocí navazovacích bodů 

Jedná se o hojně používaný typ registrace v praxi. Pokud budeme uvažovat, dva 

skeny s překrytím právě na navazovacích bodech musíme znát 6 transformačních 

parametrů: 3 určující rotaci a 3 na zajištění translace.
1
Obvykle se využívá alespoň třech 

navazovacích bodů, dohromady 9 parametrů transformace což má následek tři nadbytečné 

hodnoty, které umožnují přibližně určit nejistotu měření. Použití vícero bodů a jejich 

správné umístění zvyšuje robustnost výpočtu a pravděpodobnost správného určení. 

Za navazovací body se volí kruhové nebo polokruhové terče, u kterých lze dobře 

určit střed terče z jednotlivých stanovisek prováděných skenů. Střed terče se využije právě 

jako navazovací bod při registraci. Krom kruhových terčů lze použít i odrazné štítky. U 

terčů je potřeba zajistit, aby se jejich poloha neměnila při posunu stroje na další stanovisko 

a aby byl zajištěna viditelnost mezi skeny. Viditelnost a kontrast s měřeným prostředím je 

klíčový i při vyhledání terčů automaticky softwarem. 

  

                                                           
1 HARTMANN, Pavel. Tvorba 3D modelu budovy kruhových poslucháren všb-tuo technologií 3D laserového 

skenování. Ostrava, 2017. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – technická univerzita. Fakulta Hornicko-
geologická. Katedra geodézie a důlního měřictví. 
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Obrázek 13 Sférické terče 

4.2Registrace pomocí přirozených prvků 

Pokud nastane situace, že není možné vhodně umístit terče nebo není jejich 

dostatečný překryv lze využít registraci na základě přirozených prvků. Jedná se o dobře 

identifikovatelné body na skenech, jako jsou: hrany objektu, rohy, umělecké prvky, 

obrubníky. Tyto body slouží u výpočtu jako navazovací body tudíž potřebujeme 3 stejně 

jako v předchozím případu. Tato metoda je spíše doplňkovou, a to z těchto důvodů:  

- Určení bodů na snímkách je subjektivní a dáno schopnostmi daného pracovníka. 

- Z důvodu plošného skenování a rozptylu laserové stopy nemusí jít vždy o stejný 

bod či rovinu. 

- Časová náročnost vyhledání a určení navazovacích bodů.  

4.3Registrace cloud to cloud 

Je založena na principu spojování mračen pomocí jejich společných bodů. Překryvové 

oblasti mají společných tisíce bodů na rozdíl od uvedených metod. Díky velkému nadbytku 

společných bodů lze dosahovat lepších výsledků. K mračnům bodů je využíván algoritmus 

Iterative closest point (ICP). Ten jedno mračno určí jako fixní, zatímco co druhé 

transformuje tak aby se co nejvíce bodů přiblížilo prvnímu. Spojovaná mračna se musí 

nejdříve přibližně na sebe naorientovat., nebo lze využít body přirozených prvků. Na 

základě takto připravených mračen probíhá transformace na fixní mračno. Výpočet se 

podle volby uživatele následně několikrát opakuje, dokud software nenajde optimální 

rozložení obou skenů. U této metody je vhodné, aby skeny dosahovaly 70-80% překrytí.  
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Obrázek 14 Cloud to Cloudregistrace 

4.4Georeference 

Jde o postup, kdy již zregistrované skeny transformujeme do geodetického 

souřadnicového systému. Volba systému záleží na účelu a povaze zakázky. Připojení do S-

JTSK se realizuje převážně u státních zakázek, jako je měření infrastruktury a liniových 

staveb. Obvyklejší je připojení pouze do místního souřadnicového systému kdy zadavatel 

potřebuje určit vztahy v měřeném objektu mezi sebou, a ne jeho připojení do S-JTSK. 

Známe-li souřadnice bodů, na kterých je přístroj zcentrován je možné využít 

metody přímého georeferencování. Kdy známé souřadnice jsou bod, nad kterým je 

zcentrován stroj a bod na který je umístěn vlícovací terč. U bodů je potřeba zaměřit i 

výšku. Tato metoda vnáší do výpočtu centrační chybu skeneru potažmo terče a chybu 

výchozích souřadnic. 
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5 GNSS 

Při georeferenci skenů do mračen bodů je krom odevzdání v místním systému v 

některých případech vhodné výsledný 3D model připojit do souřadnicového systému 

jakým je S-JTSK. K tomuto připojení je možno využít vlícovací body zaměřené GNSS tak 

jak je tomu i v případě mé práce. 

 

Obrázek 15 GNSS systémy 

GNSS využívá služby, kde z vysílaného signálu z družic určíme polohu a orientaci 

na zemském povrchu. Vyházíme ze známé polohy družic a určujeme vzdálenost od družice 

k přijímači, kde výsledná poloha vzniká protnutím vícero družic a to nejméně čtyřech. 

Obecně tato metoda, byla vyvinuta ve vojenském odvětví a následně při uvolnění pro 

veřejnost našla uplatnění v mnoha vědních oborech. Každá z velmocí právě díky využití ve 

vojenském odvětví vyvinula svůj systém k určení polohy, ať jde o americký systém GPS, 

Evropský systém GALLILEO, Ruský systém GLONASS nebo Čínský systém BEIDOU. 

Strukturu GNSS můžeme rozdělit na složky: kosmický, řídící a uživatelský 

segment. 

Kosmický segment: zahrnuje systém družic kde vzájemná poloha je určená v jednotné 

celosvětové geocentrické soustavě. Družice obíhají přibližně 20 000 km nad Zemí
2
. Každá 

družice je vybavena velice přesnýma atomovými hodinami, vysílačem a přijímačem. 

Družice dokážou určit svoji polohu nebo jí případně upravovat tryskami. 

Řídící segment: monitoruje a koordinuje činnost systému. Upravuje dráhy satelitů a 

určuje systémový čas. Součástí řídícího segmentu jsou monitorovací stanice, které 

                                                           
2
 CIBULKA, Miloš. Prezentace. In: Slideshare  [online]. 2018 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: Microsoft 

PowerPoint - Globalni navigacni satelitni systemy.ppt - Režim kompatibility (mendelu.cz) 

http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/geodezie/geodezie_2018/gnss.pdf
http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/geodezie/geodezie_2018/gnss.pdf
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nepřetržitě přijímají signály ze všech družic. V hlavním řídícím středisku se vypočtou 

korekce drah a hodin jednotlivých družic a tyto korekce jsou nahrány zpět do družic, které 

je předají samotným uživatelům v navigační zprávě. 

Uživatelský segment: jede o samotné přijímače, které dokážou zpracovat GNSS 

signály. 

5.1 Určování polohy pomocí GNSS 

Každá družice vysílá radiový signál na nosných vlnách, na kterých se modulují 

pseudonáhodné kódy a navigační zpráva.  

Navigační zpráva obsahuje: parametry dráhy družice, čas, ve kterém byla zpráva 

vyslána, korekce hodin družice, almanach a celou řadu informací a korekcí potřebných pro 

určení souřadnic přijímače. Takto získaná data dodávají přesnost měření v řádech metrů a 

jdou využít především u mobilních přístrojů a navigací v automobilech. 

K zpřesnění výsledků a jejich uplatnění v reálném čase je zapotřebí aby byly 

použity buď dva přijímače nebo aby přijímač dokázal získat korekce dat z referenčních 

stanic. Tyto stanice znají svoji přesnou polohu a nepřetržitě přijímají vysílání z družic a 

upravují vysílané korekce. Korekcí se uplatňuje vícero př. model atmosféry, kterou musí 

signál z družic procházet a kvůli změnám prostředí zde dochází k změně dráhy nebo času 

za který signál dorazí do přijímače. 

Na území České republiky se převážně využívá síť permanentních stanic, která 

obsahuje 28 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěních po celé republice v cca. 60 km 

rozestupu.
3
 Většina těchto stanic je ve správě Zeměměřického úřadu. Mezi další systémy 

permanentních stanic patří: Trimble VRS Now Czech3, provozován firmou Trimble, 

GEONAS síť provozována Akademií věd České republiky za účelem pozorování 

geodynamických procesů. 

  

                                                           
3 Zeměměřický úřad [online]. Praha: Zeměměřický úřad, c2021 [cit. 2021-04-20].  

Dostupné z: https://www.cuzk.cz  Popis sítě (cuzk.cz) 

https://www.cuzk.cz/
http://czepos.cuzk.cz/
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Obrázek 16 Síť permanentních stanic CZEPOS 

5.2 Princip měření 

Kódová měření: Přijímače generují kód vycházející z čtení času na vlastních hodinách, 

který posléze porovnávají s kódem získaným z přijímané vlny a určují časový posun mezi 

nimi. V případě že časové informace jsou bezchybné, získáváme tranzitní čas, který signál 

urazil od družice do přijímače a po vynásobení rychlostí světla samotnou délku. Bez 

uvážení korekcí je přesnost určení v rámci metrů. 

Fázová měření: Využívají k určení pseudovzdáleností nosné vlny o známých, vlnových 

délkách. Lze určit fázový doměrek s milimetrovou přesností. U sinusových vln nelze určit 

čas jejich odeslání jako u dálkoměrných kódů, a tak vzniká nejistota počtu vln (ambiguit). 

Existuje vícero metod určení řešení ambiguit v závislosti na délce observace. 

Statická metoda 

Metoda spočívá v kontinuální observaci vícero aparatur po dobu hodin až dnů. Jde 

o metodu časově náročnou ovšem poskytující nejpřesnější výsledky. Výsledky se získají s 

časovým odstupem při postprocesingu. Dosahovaná přesnost takového měření je v řádech 

milimetrů. 
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Metoda RTK neboli real time kinematic je nevyužívanější metodou v praxi. 

Využívá korekcí fázového měření od referenčního přijímače k pohybujícímu se přijímači. 

Kde se počítají korekce jako vektory a jejich skládáním se dosáhne korekcí na měřeném 

bodě. Metoda se využívá k vytyčování bodů anebo tvorbě bodových polí a podrobných 

bodů. K dosažení přesnosti měření do 3 cm je potřeba dodržet několik základních 

podmínek: observace alespoň na dvou bodech, dostatečný čas observace, nadbytečný počet 

přijímaných satelitů a dostatečná vzdálenost od předmětů, od kterých by se signál mohl 

odrazit a způsobit vícecestné šíření signálu neboli multipath. Běžným postupem je zaměřit 

bod dvakrát s časovým odstupem alespoň 1 hodiny na zajištění změny konstelace satelitů 

na obloze výsledné souřadnice se určí jako průměr.  

 

Obrázek 17 Schéma fungování GNSS 
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6 3D TISK 

3D tisk je proces, který z digitální předlohy vytvoří fyzický model. Jako jeden z 

výstupů mé práce je model sochy Neptuna vytisknuté na 3D Tiskárně značky Prusha 

metodou FDM popsanou níže. Jedná se o relativně dostupné řešení, jak fyzicky 

prezentovat naměřená data. Jedná se o aditivní výrobní metodu, kde z předem 

připraveného modelu probíhá tisk po jednotlivých vrstvách. Rozdíl vzniká tak že je 

materiál postupně přidáván a z něho dojde k vytvoření celého modelu. U běžných metod, 

jako je sochařství, se materiál postupně odebírá. 

6.1 Vybrané metody 3D tisku 

6.1.1 FDM – (Fused deposition modeling)  

jedná se o nejrozšířenější metodu 3D tisku. Princip spočívá na roztavení materiálu 

nazývaného filamentem a jeho nanášení na pracovní plochu tiskárny pohybující se tryskou. 

Filament je ve formě tenkého plastového vlákna (př. PLA, ABS, nylon). Nanášení probíhá 

po jednotlivých vrstvách a pro složitější tisk je potřeba vymodelovat i podpůrné prvky, aby 

během tisku nedošlo k zhroucení modelu.  

Výhody: minimální odpad, výsledný model dosahuje dobré pevnosti, pořizovací 

náklady na základní tiskárnu jsou nižší oproti jiným metodám.  

Hlavní nevýhoda: takového tisku je hrubá struktura a nutnost odstranit podpůrný 

materiál vznikající při komplikovanějším tisku a cena filamentu. 
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Obrázek 18 Prusa i3 MK3S 

6.1.2 SLS – (Selective laser sintering)  

technologie využívá k výrobě 3D modelu práškový materiál. Využívá se keramiky 

nebo plastu. Tento materiál je následně zapékán laserovým paprskem. Na pracovní plochu 

se nanese tenká vrstva práškového materiálu, paprsek se zaměří na bod, kde má být součást 

vyrobena a díky vyzářenému teplu se materiál taví. Následně se nanese další vrstva 

materiálu a proces se opakuje. 

Výhody: nízká cena materiálu a možnost přebytečný prášek při tisku znovu použít. 

Nevýhody: Cena samotné tiskárny v řádech miliónů Kč a omezený výběr materiálu. 

6.1.3 DMLS – (Direct mental laser sintering) 

 principiálně shodná metoda, jak u SLS akorát je model tvořen z kovu (příkladem: 

nerezová ocel, titan, bronz). Na přetavení kovového prášku je potřeba mnohem 

výkonnějšího laseru a ochranná atmosféra v tiskárně tvořena plynem Argon. 

Výhody: výroba složitých tvarů objektu, a to bez použití podpory. Výsledný model 

dosahuje kvalitního povrchu s vysokým rozlišením. 

Nevýhody: Cena tiskárny cca 10 milionů Kč. 
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6.1.4 BJ – (Binder jetting) 

 používá chemického vytvrzení vrstvy pojivem. Na pracovní plochu je nanesen 

prášek a z tiskové hlavy je vystřikováno pojivo. Výsledný model je tvořen slepováním 

částic prášku po jednotlivých vrstvách.  

Mezi používanými materiály jsou: keramika, hliník, nerezová ocel a další. 

Výhody: rychlost tisku, kde jednotlivé vrstvy tuhnou mnohem dříve než u FDM, 

široký výběr použitého materiálu.  

Nevýhody: Výsledný povrch se často musí upravovat. 

6.1.5 Stereolitografie 

 jedná se o nejstarší technologii 3D tisku. Její princip vychází z tekutého 

fotopolymeru, který se vytvrzuje UV zářením. Oproti ostatním metodám uvedených v této 

práci se pohybuje samotná deska, na které se vytváří model, a ne tisková hlava. Deska se 

ponoří do fotopolymeru právě na tloušťku jedné vrstvy vytvrdí UV zářením a ponoří o 

další vrstvu. Takto vzniklý model se často musí dále dotvrdit, aby se zlepšily jeho 

mechanické vlastnosti. 

Výhody: velice dobrá přesnost v řádu mikronů 

Nevýhody: Lze použít pouze fotocitlivé materiály (fotopolymery) 
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7 FARO FOCUS 3D 

Jedná se o 3D pozemní laserový skener určený pro detailní měření, který byl použit 

na vyhotovení modelu mé práce. Podrobné technické parametry lze najít v příloze této 

práce. Zde se budu zabývat jeho vybranými parametry a obecným popisem. Skener byl 

zapůjčen firmou G4D s.r.o., děkuji. 

 

Obrázek 19 Faro Focus 3D 

Vybrané parametry 

- Přesnost měření bodů ± 2 mm v závislosti na podmínkách (vzdálenost k objektu, 

reflektivita objektu, zvolené nastavení) 

- Dosah 0,6 m až 120 m v ideálních světelných podmínkách 

- Velikost kroku 0,009° pro horizontální i vertikální posun 

- Ovládání za pomocí dotykového displeje, kde jsou zobrazena i potřebná nastavení a 

průběh skenování 

- Skenování s barvou díky zabudované kameře 
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- Kompaktní rozměry a nízká váha 

- Dvojosý kompenzátor sloužící k vyrovnání snímků do svislice
4
 

7.1 Princip skeneru FARO FOCUS 3D 

Princip skeneru je založen na měření fázového posunu u vln infračerveného světla. 

Tyto vlny jsou vysílány ze zařízení a po jeho návratu od měřeného objektu je spočítána 

vzdálenost k objektu. Další měřené prvky potřebné k přepočtu prostorových souřadnic 

každého měřeného bodu jsou: vertikální úhel určený rotací zrcadla rozmetajícího paprsky, 

horizontální úhel vycházející z rotace skeneru ve vodorovné ose. Dva úhly a vzdálenost 

umožnují spočítat pravoúhlé souřadnice za pomocí prostorové polární metody popsané 

víše. 

  

                                                           
4
 Tech sheet - FARO Laser Scanner Focus3D X 330 - FARO EUROPE - PDF Catalogs | Technical 

Documentation | Brochure (directindustry.com)-  

https://pdf.directindustry.com/pdf/faro-europe/tech-sheet-faro-laser-scanner-focus3d-x-330/21421-459177.html
https://pdf.directindustry.com/pdf/faro-europe/tech-sheet-faro-laser-scanner-focus3d-x-330/21421-459177.html
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Obrázek 20 Skener na lokalitě 

Skener měří i intenzitu odraženého paprsku, kterou používá pro černobílé obarvení 

naměřeného mračna bodů. Po naměření mračna bodů na stanovisku skener umožňuje také 

pořízení digitální fotografie celého prostoru pro přiřazení plné barevnosti jednotlivých 

skenů. 

Ve stroji je zabudován kompenzátor, sloužící pro urovnání snímku s kompenzací až 

pro sklon o úhlu 5°.4Sklon je uložen u každého snímku a využívá se při registraci skenů. 

Přesnost měření náklonu je udávaná výrobcem 0,015°.4K hrubému urovnání stroje slouží 

krabicová libela na stativu nebo elektronická libela zobrazená na displeji stroje. Pro 

orientaci aktuálně měřeného skenu je vestavěn kompas ten je potřeba před měřením nechat 

seřídit. K tomu stačí kliknout na ikony aktualizovat kompas a stroj otočit horizontálně o 

360° poté kompas zobrazuje aktuální otočení skeneru ve stupních. Dále je ve stroji umístěn 
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teplotní senzor určující vnitřní teplotu a výškoměr založen na měření atmosférického tlaku. 

 

Obrázek 21 Nastavení stroje 
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8 Lokalita 

 

Obrázek 22 Lokalita
5
 

Pražská Grébovka, Gröbovka neboli Havlíčkovy sady, se svými více než 11 

hektary5 se nalézá na jižní straně pražských Královských Vinohrad. Byla založena jako 

originální součást budovaného sídla továrníka Moritze Gröbeho5. Park inspirovaný 

italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, jezírkem, pavilony, sochami se rozkládá 

na úbočí zalesněné stráně a její dolní hranici s Vršovicemi tvoří potok Botič.  

8.1 Historie 

Na Grébovku zahradu překřtili Pražané, po jejím zakladateli Moritzi Gröbe, který 

zdevastovaný pozemek v roce 1870 koupil a v roce 1871 ho postupně začal kultivovat. 

Trvalo mu to 17 let. Na konci roku 1888 to již byla zalesněná zelená stráň, s více než 120 

druhy mnohdy exotických dřevin, která se hrdě mohla honosit názvem okrasná zahrada
6
.     

                                                           
5
 Prague city line [online]. Praha 2: Městská část ©2021 [cit. 2021-04-20]. 

Dostupné z: Havlíčkovy sady - Grebovka - popis parku (praguecityline.cz) 
6
 Encyklopedie prahy 2 [online]. Praha: Městská část ©2018-2021 [cit.2021-04-20]. 

Dostupné z: Havlíčkovy sady | Encyklopedie Prahy 2 (praha2.cz) 

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/havlickovy-sady-grebovka-popis-parku
https://encyklopedie.praha2.cz/park/30-havlickovy-sady
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Své místo si zde našli hnízdící ptáci a postupně i lidé. V roce 1905 převzala Grébovku 

obec Vinohrady a dostala nový název Havlíčkovy sady, který nese dodnes. 

Součástí parku je umělá krápníková jeskyně – Grotta. 

Jeskyně, ozdobná Grotta byla postavena v letech 1870 až 1887
7
. Návrhu a realizace 

tohoto romantizujícího prvku v místním parku se ujali český architekt A. V. Barvitius, J. 

Schulz6 a pražský stavitel Havel, zřejmě jako módní romantický prvek oblíbený koncem 

19. století. Jako inspirace pro ně sloužilo především Berlínské akvárium, fontány v Kasselu 

a umělé skály v Zhořelci. Výstavba umělých skalek a jeskyň započala již v roce 1871podle 

návrhu Antonína Barvitia, model celé stavby provedl zkušený pražský sochař Josef 

Vorlíček. Na vrcholu stavby vznikla vyhlídková terasa a triumfální brána. V dolní části 

grotty je arkádová promenáda a vodní nádrž s fontánou. Uprostřed vodní nádrže je socha 

vládce moří Neptuna sochaře Bohuslava Schnircha. Není známa přesná datace, vytvoření 

sochy, Adamec ve své restaurátorské zprávě udává roky 1875–1877, Adamcová pak roky 

1873–1875.8 Socha je v pozici klečící a na ramenou nese muž rozevřenou mušli. Ve středu 

mušle leží krokodýl se zakloněnou hlavou a otevřenou tlamou. Hlava krokodýla funguje 

též jako fontána, ze které tryská voda vzhůru a dopadá na sochu. Socha i skalisko jsou 

vytesány z jemnozrnného okrového pískovce z lokality Boháňka. Ačkoliv je ve většině 

pramenů udáváno, že se jedná o sochu Neptuna, podle názoru restaurátorů a podle dalších 

znaků se ve skutečnosti jedná o sochu Tritóna. Jeskyně má čtyři patra a vybudována byla 

před skutečnou skálou. Grotta byla vytvořena převážně z cihelného zdiva jako soubor 

architektonických prvků a umělých skalek. 

Grotta byla dlouhou dobu neudržovaná a chátrala. Kašnu a sochu Neptuna 

zlikvidoval čas. Vypadalo to, že z ní nic nezbude. Nakonec bylo na začátku tohoto tisíciletí 

rozhodnuto o její obnově. Majitel a zároveň investor, kterým je Městská část Praha 2, 

realizoval restaurátorskou obnovu Grotty v letech 2009 až 2012
9
. 

                                                           
7
 https://czwiki.cz/Lexikon/Havl%C3%AD%C4%8Dkovy_sady  

8
 ADAMCOVÁ, Kateřina. Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha. Zprávy památkové péče. 

Praha: Státní ústav památkové péče. ISSN 1210-5538. [cit.2021-04-20]. Dostupné z: Adamcová, Kateřina, 

1974-: Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha / | Národní památkový ústav (npu.cz) 
9
 Prague city line. Popis parku [online]. Praha 2: Městská část ©2021 [cit. 2021-04-20].Dostupné z: 

Havlíčkovy sady - Grebovka - popis parku (praguecityline.cz) 
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Grotta byla kompletně zrekonstruována (nákladem cca 40 milionů Kč) v letech 

2010 až 20119. Rekonstrukce grotty zvítězila v krajském kole soutěže o cenu programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2011. 

V soutěži Park a zahrada roku 2012Chyba! Záložka není definována. získala městská 

část Praha 2 za grottu Cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Sochu Neptuna převezli v roce 1974 
10

kvůli restaurování do depozitáře na Kavčích horách. 

Po roce 1989 se ukázalo, že je nezvěstná, a policie po ní vyhlásila pátrání, nakonec byla po 

telefonickém oznámení nalezena na zámku Třebotov, nový majitel sochu koupil v dobré 

víře. Po jednáních byly podle sochy vyrobeny dvě kopie, jedna byla umístěna na zámek 

Třebotov, druhá zpět do grotty. Originál je uložen v budově Novoměstské radnice. Dle 

mého názoru z původního torza tady vyvstala krásná věc, která stojí za návštěvu. Umělé 

skalky k nerozeznání od skutečných, profesionálně provedené kamenické prvky, zajímavá 

štuková výzdoba, úžasné obklady z travertinu, barevné retuše omítek a malířská výzdoba 

stěn a stropů, umělé prvky imitující kořeny, nasvícená fontána či vázy s listy agáve 

umístěné na portálech. V umělé krápníkové jeskyni, obklopené skalkami, která je v 

současné době národní kulturní památkou, se natáčely některé scény netvorova zámku ve 

filmu Panna a netvor (1978). 

  

                                                           
10

 Encyklopedie prahy 2 [online]. Praha: Městská část ©2018-2021 [cit.2021-04-20].Dostupné z: Neptun v 

Havlíčkových sadech | Encyklopedie Prahy 2 (praha2.cz)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Třebotov_(tvrz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoměstská_radnice
https://encyklopedie.praha2.cz/plastika/418-neptun-v-havlickovych-sadech
https://encyklopedie.praha2.cz/plastika/418-neptun-v-havlickovych-sadech
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Obrázek 23 Památná deska Moritz Gröbe 
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9 REKOGNOSKACE 

Před samotným měřením jsem emailem kontaktoval úřad městské části, Prahy 2, 

který spravuje park i měřenou Grottu. Jelikož se v mém případě jednalo o bezkontaktní 

měření, úřad dovolil měření s podmínkou, že do prostoru parku nebudu vjíždět motorovým 

vozidlem. Umístění parku v centru města Prahy, a to že Grottu lze kompletně projít láká k 

návštěvě při procházkách, což způsobuje průchod mnohých osob při měření. Samotnou 

lokalitu jsem nemohl ani nechtěl na měření trvající dva dny uzavírat. I když u většiny lidí 

došlo k pochopení a spíš ke zvědavosti tak jsem při kontrole skenů musel mnoho lidí nebo 

objektů ze skenů odstranit. 

9.1 Umístění navazovacích bodů 

Pro správnou provázanost jednotlivých skenů jsem z větší části využíval měřické 

terče ve tvaru koule. Klíčové bylo naplánovat postup skenování a rozmístění terčů tak aby 

bylo z každého skenu vidět nejméně 3 terče. Rozmístění terčů bylo voleno nepravidelně a 

na dobře viditelných místech. Je potřeba se vyvarovat umístění terčů do přímé roviny a 

umístění by mělo být v různých výškách a rozestupech. Dále by nemělo docházet k tomu, 

že terče jsou v úzkém zákrytu nebo jen v části skenovaného prostoru. Po umístění terčů je 

nezbytné, aby nedošlo během jednotlivých skenů k jejich pohybu. Zde se objevil problém, 

že kulové terče rozmístěné po celé lokalitě lákaly procházející lidi k tomu je vzít a 

prohlédnout si je nebo jednoduše do nich kopnout. Jakmile se terč pohnul, musel být 

přesunut na úplně nové místo. Tím se zabránilo vzniku chyby, kdy by byl terč posunut 

pouze nepatrně např. při nadzdvihnutí, a daná chyba by se projevila, až při registraci kde se 

střed terče využívá jako navazovací bod. 
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Obrázek 24 Lokalita, jiný pohled - vlastní foto 

9.2 Volba vlícovacích bodů 

Pro georeferencování výsledného mračna bodů byli použity vlícovací body 

zaměřené GNSS metodou RTK opakovaně s rozestupem minimálně jedné hodiny. Celou 

lokalitu obklopují stromy a hlavní část tvoří umělé jeskyně svislého charakteru. Měření v 

těsné blízkosti jeskyní nebo stromů by bylo krajně nevhodné kvůli průchodu signálu a 

možnému multipathu. Body byly umístěny rovnoměrně a s výhledem na co největší část 

nezakryté oblohy. Kvůli výslednému připojení do Bpv jsem zvolil body i ve výškových 

úrovních a krom přízemí jsem umístil body i do vysunutých balkónů v prvním patře. 

Většina vlícovacích bodů byla signalizována přirozeně, využil jsem ostrých hran u vzorů 

na nádvoří a rohu kanálů v přední části. V prvním patře jsem umístil samolepící 

šachovnicové terče z důvodu přehlednosti na monotónní podlaze. Body byly zaměřeny pro 

kontrolu oba dny s rozdílným časovým odstupem. Časový odstup slouží k změně 

rozestavení satelitů na obloze a tím jiné konstelaci pro výpočet. Celkem bylo změřeno: 10 

bodů sloužících pro georeferencování. 
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Obrázek 25 Vlicovací bod 
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9.3 Skenování 

Důležité byli i podmínky osvětlení, jelikož krom samotných skenů byli pořízeny 

strojem i digitální fotografie, které mračnu propůjčují barevnost bylo nezbytné provádět 

skenování přes den a vyvarovat se soumraku a i přímému slunečnímu záření. Samotné 

skenování probíhalo ve dnech 7-8. 10. 2020 s časovým intervalem celkem 17 hodin. Při 

měření byli přijatelné podmínky jak teploty, tak i přirozeného světla. Během těchto dvou 

dnů bylo převážně podmrakem s teplotami v rozmezí 12-15 °C a tlakem 1022 hPa.  

Celkem bylo naskenováno 105 skenů. Při práci a přesunu vybavení mi pomáhal 

Michal Niebauer. Nejdříve byl naskenován prostor kolem sochy Neptuna nacházející se 

v popředí lokality. Zde byl zvoleno podrobnější skenování s větší hustotou bodů kvůli 

vytvoření modelu k 3D tisku. Po naskenování okolí sochy se postupovalo v přízemí a 

v přilehlém okolí. Pro jednotlivé okrasné prvky ve výklencích se musel umístit skener i 

blízko země za objekt. U takto naměřených skenů bylo patrné, že nebudou mít dostatečný 

počet navazovacích bodů a budou muset být připojeny pomocí metody cloud to cloud 

popsané v teoretické části. Tím bylo doplněno měření i o části které nejsou vidět z 

centrální části objektu, kde bylo umístěno hned několik skenů. 

 přízemí Grotty je spojeno správním patrem točitým schodištěm. Tyto schody 

nemají dostatečné osvětlení tak jsem zvolil skenování pouze černobílé a bez navazovacích 

bodů kvůli úzkému profilu schodiště. Bylo nutné umísťovat skeny ve vícero výškách, aby 

byl naskenovaný každý schod i u svých dotykových hran. Na začátek a konce schodiště se 

umístili skeny s dostatečným počtem navazovacích bodů, aby sloužili na napojení celé 

schodiště do výsledného mračna bodů. Druhý měřický den se doskenovalo první patro s 

balkóny. 
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Obrázek 26 Sken pořízen u země 
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Obrázek 27 Skenování schodů 
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10 SCENE VS. 2020.0.5 

V programu Scene lze upravovat data získána pozemním skenováním. A to 

především jejich výpočet a zajištění vzájemné návaznosti. V této kapitole popisuji práci 

v programu a výsledný export dat získaných při měření. 

Před importem se ve Scene založil nový projekt ve kterém dojde k zpracování 

jednotlivých mračen bodů. Po založení projektu jsem naimportoval data z měření pomocí 

panelu nástrojů, celkem jsem naimportoval 105 skenů. Z toho dva skeny se ukázali jako 

vadně uložené a nešlo je dále použít. Jelikož bylo skenováno s dostatečnou hustotou a 

s nadbytečným počtem skenů nebyl problém tyto dva skeny vynechat. 

10.1. Zobrazení skenů 

 Skeny se musejí nejdříve načíst, aby mohlo dojít k jejich úpravám v pracovním 

prostoru. Načtení se provede funkcí Loaded. Dokud jsou skeny načteny nelze uložit změny 

v nich provedené. Pro zobrazení skenů Scene umožňuje využít pět základních pohledů. 

 

Obrázek 28 Zobrazení náhledu 

Quick View 

Pohled pro rychlý náhled na skeny. Při tomto pohledu není potřeba aby byl sken 

načten, zobrazí se jako náhled a data jsou donahraná na pozadí. Skenovaná data jsou 

viditelná z pozice skeneru a zorné pole je omezeno na 180°. Pokud budeme chtít skeny 

upravovat, musíme počkat, na načtení všech dat. Quick View náhledu jsem využil při 

rychlé identifikaci jednotlivých skenů od sebe. 
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Planar View 

Program automaticky načte vybrané skeny a zobrazí do pracovní lišty. I zde se 

zobrazují skeny jednotlivě. Program rozprostře 360° sken do roviny obdobně jak při 

zobrazení zemského povrchu do mapy. Díky tomu vzniká zkreslení a na první pohled si lze 

všimnout nereálnosti pohledu, a to zejména u dat měřených nad skenem a pod skenerem. 

Při rozložení snímku do roviny postupuje program zleva doprava po sloupcích pro 

horizontální úhel a shora dolů po řádkách pro vertikální úhel. Můžeme měnit meřítko a 

zorný úhel. Tento pohled jsem nejčastěji využíval pro náhled na snímky při čištění skenů. 

Kde je vhodné nahlížet na skeny jednotlivě a chyby odstraňovat ve 2D zobrazení. 

3D View 

3D zobrazení umožňuje věrohodný pohled na skeny. 3D View zobrazuje pohled na 

objekty v rámci zorného pole. Tudíž objekty se s vzrůstající vzdáleností od skeneru se 

zmenšují. Lze nastavit i pohled do ortografické projekce poté se objekty stejné velikosti 

zobrazují stejně bez ohledu na jejich vzdálenost. Typ ortografické projekce se běžně užívá 

v CAD systémech. Toto zobrazení jsem použil pro kontrolu provázanosti skenů a 

k náhledu na vícero skenů najednou. Je umožněn volný pohyb v rámci skenů. 
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Obrázek 29 Zobrazení bodů v Scene 

Overview Map 

SCENE umožňuje náhled na přehledovou mapu s celým projektem sloužící k 

orientaci v projektu. Tento náhled jsem nevyužil kvůli absenci WebShare dat nutných 

k aktivaci pohledu. 

10.2 Čištění skenů 

Po importu měřených dat jsem pokračoval automatickým vyhledáním navazovacích 

bodů v mém případě kruhových sfér a spočítáním prostorových souřadnic naměřených 

skenů. Také byl použit filtr, který potlačuje odraz jednoho paprsku od objektů v různé 

vzdálenosti. Částečně se zamezí, aby se spočítala vzdálenost příkladem na hraně průměrem 

z několika odrazů. Výstupem se stali skeny v černobílém podání s automatickou detekcí 

sfér a se značnýma chybami vzniklými při průchodu lidí kolem skenu nebo naskenování 

věcí nepatřící do výsledného mračna. Dalším krokem bylo projít jednotlivé sféry a 

vyříznout rušivé elementy. 
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Obrázek 30 Filtrace a automatická detekce sfér 

10.3 Automatická detekce sfér 

Program po správném nastavení vyhledává na skenech objekty, jako jsou: koule, 

roviny šachovnicové terče a další. Na zajištění provázanosti bodů jsem použil v terénu 

kulové terče (sféry) a ty jsem nechal programem automaticky vyhledat na základě 

podobnosti k tvaru koule. Takto nalezené sféry se musejí dále zkontrolovat. U mé práce se 

ukázalo, že automatická detekce není úplně přesná a většina nalezených sfér byla 

detekována chybně. Kvůli okrasným prvkům tvořící zábradlí jsem musel ze skenů odstranit 

valnou většinu programem vytvořených sfér a naopak mnoho z nich doplnit manuálně. 

Chybně byl detekován i odraz sféry od vodní hladiny. 
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Obrázek 31 Chyba automatického určení 

Kvalitu určení sféry sebou nese její barevné zobrazení. Zelená pro dobře určené, žlutá 

u narušené kvality sféry a červená jako silně nevyhovující. Po odstranění chybně 

detekovaných sfér a doplnění o nedetekované ale pohledově viditelné sféry byla provedena 

jejich kontrola. Za vyhovující jsem sféru považoval, pokud byly splněny dvě podmínky: 

1) Počet bodů na sféře nebyl pod 70 (ve speciálních případech kdy na skenu nebyl 

dostatečný počet sfér, jsem využil i sféry s 50 body) 

2) Střední chyba určená od středu koule v poloze nepřesahovala 2 mm. 
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Obrázek 32 Odraz na vodní hladině 

10.4 Odstranění rušivých prvků 

Během procesu skenování docházelo k nechtěnému pohybu lidí kolem skeneru 

nebo k naskenování prvků nepatřící, do výsledného modelu. Takto naskenovaná data je 

potřeba vynechat při výpočtech a nezahrnut do výsledného mračna. Jednotlivé skeny jsem 

načetl a otevřel v Planar view náhledu. Načtené skeny se v počítací ukládají na dočasnou 

paměť RAM a je tudíž omezen počet skenů, které lze načíst najednou. Postupoval jsem po 

deseti skenech, které po úpravě byly odnačteny a uloženy změny. Polygonovým výběrem 

jsem určil oblasti k odstranění a vymazal naskenované body. Často se jednalo o rozmazané 

siluety lidí, postavy a odložené vybavení. Kontrola musela proběhnout u všech skenů a to v 

černobílém náhledu tak i po obarvení. 
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Obrázek 33 Oříznutí rušivých elementů 

10.5 Registrace 

Po kontrole jednotlivých mračen bylo potřeba provést několik koků k přípravě 

výsledného výpočtu a spojení mračen bodů do uceleného souboru. Provedl jsem kontrolu 

inklinometru stroje pro každý sken a vyloučil jeho použití k výpočtu pro náklon 

převyšující 2°. Inklinometr je využíván při výpočtu jako konstanta a Scene hledá nejlepší 

řešení výpočtu, ale neuvažuje možnou chybu inklinometru proto vyloučení hodnot s 

podezřelou odchylkou. 

 

Obrázek 34 Senzor náklonu 
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Skeny jsem rozdělil na tři hlavní skupiny:  

- nádvoří (přízemí Grotty) 

- , první patro  

- schody.  

K rozdělení došlo kvůli možnosti odstraňovat chyby a řešit výpočty po jednotlivých 

logických částech. Pro skeny, které nemají dostatečný počet navazovacích bodů, jsem 

přiřadil referenční skeny. Jednalo se o doplňková stanoviska pořízená v blízkosti země 

mapující umělecky okrasné prvky umístěné do výklenků lemující patro v přízemí. Pro 

schodiště jsem opět nalezl referenční skeny v přízemí a na vyústění v prvním patře. 

Referenční skeny slouží k vytvoření vazby, kdy Scene hledá shodné prvky k určení polohy 

a orientace připojovaného skenu. 

Registrace přízemí 

Nejdříve byl proveden výpočet na skenech s dostatečným počtem navazovacích 

bodů. Poté jsem registroval metodou Cloud to Cloud zbývající skeny s využitím referencí. 

Manuálně jsem přiblížil a naorientoval připojované mračno v náhledu a postupným 

posunem docílí překrytu. Přibližnou orientací lze ušetřit čas při výpočtu, nemusíme 

nastavovat vyhledávání totožných bodů pro dlouhé vzdálenosti. V mém případě sem použil 

nastavení vyhledávání do 1 metru a 100 iterací výpočtu. 
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Obrázek 35 Chyba v zájmenné poloze 

Následoval výpočet, kontrola číselných výsledků a pohledová kontrola překrytu. 

Číselně byla tolerována průměrovaná vzdálenost bodů do 3 mm. Při splnění podmínek 

jsem výsledek uzamknul kvůli možnému posunu při následujících výpočtech. Tento postup 

byl opakován pro pět dvojic skenů pořízených v přízemí. Po zorientování doplňkových 

skenů jsem spustil kompletní registraci přízemí. Výpočty se opakovali a bylo nutné několik 

navazovacích bodů (sfér) odstranit kvůli vysoké polohové chybě. Výsledné hodnoty v 

navazovacích bodech nepřekročili 2 mm odchylku. 
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Obrázek 36 Vzor Výsledků výpočtů 

Registrace prvního patra 

U registrace v patře se postupovalo obdobným systémem jako u registrace přízemí. 

Byla spuštěna registrace navazovacími body a metodou Cloud to Cloud se doplnili 

orientace pro skeny ve výčnělcích umělé jeskyně. Registrace prošla bez potřeby velkých 

zásahů a vešla se 3 mm tolerance. 

Registrace schodiště 

Výpočet schodiště byl plánován metodou cloud to cloud s připojením na referenční 

skeny v přízemí a v prvním patře. Po předběžné orientaci skenů a spuštění výpočtu se 

ukázalo, že tento postup se bude muset doplnit. Ve výpočtu transformace docházelo z 

důvodu podobnosti tvarů a povrchů na schodišti ke špatné rotaci skenů, a také k milnému 

umístění celého schodiště. 
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Obrázek 37 Obarvené neregistrované mračno bodů 

Výpočet byl doplněn o druhou metodu, a to registraci za pomocí přirozených 

navazovacích bodů. Za navazovací body jsem použil hrany schodiště, prvky osvětlení nebo 

nezaměnitelné vzory na omítce. Provázanost skenů se nejlépe utváří v split view náhledu, 

kdy je nutné označit body na jednotlivých snímkách manuálně. Scene dokáže i předběžně 

určit, zda vybrané body si odpovídají barevnou informací. Po přidání více jak deseti 

navazovacích bodů jsem docílil správné orientace a průběhu celého schodiště. 

 

Obrázek 38 Registrace za pomoci přirozených prvků 

I když vnitřní rozložení schodiště bylo vypočteno správně, tak pohledová zkouška 

odhalila další problém. V napojení na vstup do prvního patra se skeny nepřekrývaly a byli 

značně posunuty jak ve výšce, tak v úhlu. Nejvíce byla chyba patrná u podlahy místnosti v 
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prvním patře. Bylo nutné doplnit body přirozené orientace i vstupy na schodiště a jejich 

okolí. Krom bodů jsem pro správné navázání využil i průnik ploch. V programu určíme 

místo, kde Scene protne změřenými body plochu. Navazovací bod vznikne průnikem třech 

ploch, které jsou vzájemně kolmé.  

 

Obrázek 39 Průnik ploch 

Postupným opakováním výpočtu registrace a odebíráním nebo doplňováním 

navazovacích bodů se podařilo docílit správného pohledového napojení, i když střední 

chyba určení stanoviska byla 1 cm.  

10.6 Výpočet Georeference v programu SCENE  

Ve skenech jsem označil body změřené GNSS metodou v terénu. Vždy stačilo určit 

body jen v jednom skenu který měl ideální polohu vzhledem k bodu o známých souřadnic. 

Body se načetly ze seznamu souřadnic a byl spuštěn poslední výpočet. Odchylky na 

bodech změřených GNSS dosahovaly maximálně 3 cm v poloze. Kompletní registrace 

vyšla s odchylkami na navazovacích bodech pod 3 mm. 
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10.7 Kontrola a ukončení práce ve Scene 

Posledním krokem před výstupem z programu Scene byla kontrola modelu a 

případné odhalení nevyhovujíc skenů či optických vad. Kontrolu jsem prováděl v několika 

řezech. K vytvoření řezu byla použita funkce Cliping Box pomocí níž lze zobrazit jen data 

v zadaném kvádru. Pohledová zkouška neukázala žádnou hrubou chybu. Došlo k exportu 

mračna pro nahrání do dalších programů a k finální úpravám. 

 

Obrázek 40 Kontrola v řezu 
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11 DALŠÍ PROGRAMY POTŘEBNÉ K PRÁCI 

Dále byly využity tyto programy: 

- Cloud Compare v2.12 

- Mesh Lab 2020.12 

- 3D tisk 

- Autodesk ReCap 

11.1 Cloud Compare v2.12 

Program lze volně stáhnou a využít k úpravám mračna bodů. V mé práci byl využit pro 

dva kroky: 

- K odstranění přebytečných naskenovaných bodů  

- Oříznout a export sochy Neptuna k následnému 3D tisku. 

Do programu jsem naimportoval mračna bodů získaných jako výstup z programu 

Scene. Jelikož u spousty prvků došlo k naskenování, z vícero stanovisek tak do jednoho 

místa se promítl nadbytečný počet bodů. Tyto body nezlepší celkový vizuál a představují 

nadbytečná data pro další použití. Programu stanovíme minimální vzdálenost mezi body a 

dojde k pomyslnému proložení mřížky a odstranění nadbytečných dat. Funkce k tomuto 

určená se nazývá Cloud sub Sempling a pro celé okolí sochy jsem zvolil minimální 

vzdálenost mezi body na 5 mm. Kvůli náročnosti výpočtu na hardware počítače jsem 

proces opakoval, vždy po 10 skenech jinak hrozil pád programu a nutnost celou operaci 

opakovat. Takto vzniklé skupiny jsem pročistil i mezi sebou dokud jsem neměl pročištěné 

celé mračno.  
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Obrázek 41 Filtrace na základě hustoty 

Pro přímé okolí sochy jsem upravil interval vzdálenosti funkce na 1 mm z důvodu 

následného převedení k tisku na 3D tiskárně. 

Druhým krokem bylo vyříznutí samotné sochy. Limitujícím ohraničením jsem 

vybral body pouze na povrchu sochy a ořízl podstavec vodorovně, aby reálný výtisk získal 

podstavec. 
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Obrázek 42 Export sochy 

Cloud compare neumožnuje přímo převedení na trojúhelníkový model a export ve 

formátu stl. Který vyžaduje přímo tiskárna Prusha. Stl slouží jako soubor popisující 

geometrii povrchu pomocí jednotkových normálních vektorů v kartézské soustavě 

souřadnic. Tento formát je běžně využíván pro 3D tisk. Pro převedení na finální model 

k tisku bylo zapotřebí dalšího programu a to Neshrabu opět se jedná o program volně 

distribuovaný. Slouží k úpravě mračen bodů do modelu a filtraci. U importu bodů z Cloud 

Comparu do Meshlabu jsem narazil na problém, kdy nedošlo k správnému načtení všech 

bodů ale pouze jejich deformované části. 

.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 Chyba v načtení 
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Po vyzkoušení různých formátů výstupu z Cloud Comparu jsem zjistil že pro 

správné načtení všech bodů je nutná redukce souřadnic. Program nedokázal správně 

zacházet s úplným souřadnicovým zápisem vzniklým při georeferenci mračna. Tak jsem 

sochu zredukoval o souřadnice středu sochy a až poté exportoval z programu Cloud 

compare. 

11.2 Mesh Lab 2020.12 

V programu jsem převedl mračno bodů na hladký model vhodný k tisku a vytvořil 

formát stl. Který umí 3D tiskárna správně načíst. Verze programu: 2020.12 

Nejdříve byla použita funkce Normals, Cuvatures and Orientation která spočítá 

normály na základě bodů v blízkosti. Odhad tečné roviny pro síť bodů vycházel z 10 

nejbližších bodů. Toto nastavení jsem neměnil a funkci spustil. Následovalo použití funkce 

Surface Reconstruction která zajistila převedení normál do trojúhelníkového hladkého 

modelu. Posledním krokem byl export modelu do formátu stl. a kontrola v programu 

tiskárny před samotným tiskem. 

 

Obrázek 44 Socha připravená k tisku 
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11.3 3D Tisk 

 Výsledný model získaný v programu Mesh Lab byl naimportován do programu 

tiskárny Prusa
11

. Zde byli vytvořeny automatické podpěry při tisku, které jsem odstranil po 

dokončení tisku. Podpěry se u 3D tisku běžné využívají, aby nedošlo k deformaci výtisku 

při tisknutí v jednotlivých řezech. Materiál PLA tisk trval 25h43m, tryska o průměru 

0.4mm, a vrstva tloušťky 0.15mm. 

 

Obrázek 45 Tisk na 3D tiskárně 

  

                                                           
11

 Prusa research a.s. 3D tisk. [online]. © 2021. Praha.[cit.2021-04-20]. Dostupne z: Prusa3D - 3D tisk a 3D 

tiskárny od Josefa Průši  

https://www.prusa3d.cz/
https://www.prusa3d.cz/
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Obrázek 46 Vytisknutá socha 

11.4 Autodesk ReCap 

Program jsem využil pro finální úpravu naměřeného mračna a možnost finálního 

zobrazení. Jelikož se jedná o verzi programu volně stažitelnou, vybral jsem jej jako ideální 

nástroj pro možnou prezentaci naměřených dat. Patří do souboru CAD programů a je hojně 
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využíván. Programu jsem udělal finální úpravy jako odmazání navazovacích sfér a 

odstranění nepatrných šumů. 

 

Obrázek 47 Kontrola výsledného mračna 

Pomocí funkce clipingboxů jsem vybral oblasti pro oříznutí mračna a docílil 

jednotného upraveného pohledu. Kontrolu jsem udělal po přibližně 2 metrových řezech 

v podélné a svislé rovině. V programu se lze jednoduše pohybovat po celé lokalitě a práce 

sním je intuitivní. V přílohách práce. 

Obrázek 48 Výsledný model 
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12 ZÁVĚR 

V teoretické části práce se zabývám rozborem metod 3D skenování a jejich 

principem. Jsou zde ukázány metody registrace mračna bodů a využití těchto metod 

v praxi. Dále popisuji způsob volby a zaměření navazovacích, vlícovacích bodů 

potřebných pro napojení jednotlivých mračen a případnou georeferenci. 

V praktická části je popsáno samotné zaměření oblasti umělé jeskyně Grotta v  

Havlíčkových sadech pomocí 3D pozemního laserového skenování. Celkem bylo 

pořízeno: 105 skenů. Postup začíná volbou vlícovacích bodů a jejich zaměření GNSS 

metodou pro georeferenci výsledného modelu. Celková chyba georeferencovaného mračna 

na bodě nepřesáhla 4 cm a protokol se zobrazením výsledků je v příloze práce.  

Dále práce ukazuje využití jednotlivých programů pro zpracování a úpravu mračna 

bodů. Jsou rozebrány jednotlivé metody registrace a výhoda jejich použití na konkrétních 

částech měřené lokality. Registrace za pomocí navazovacích bodů poukázala na chyby 

automatického vyhodnocení při detekci navazovacích bodů a nutnost manuální úpravy. 

Registrace Cloud to cloud pomohla v případech napojení jednoho či dvou skenů ale při 

registraci schodiště musela být doplněna o registraci za pomocí přirozených prvků. 

Kompletní report registrace je přílohou této práce.  

Tabulka 1 Vybrané výsledky registrace 

Lokální přesnost modelu Střední chyba určení 

stanoviska 

Střední chyba měřených 

bodů 

Nádvoří 1.3 mm 1.1 mm 

Schodiště 10.1 mm - 

Patro 2 mm 1.8 mm 

Absolutní přesnost usazení modelu do systému je 3.6 cm. 

V práci je uveden postup vytvoření trojúhelníkového modelu k 3D tisku i samotný 

výtisk sochy Neptuna nacházející se v popředí měřené lokality. 3D tisk umožňuje formu 

prezentace reálných dat v zmenšeném měřítku při udržení nízkých cenových nákladů. 

Výsledkem práce je detailní prostorový model lokality určený k prezentaci v 

bezplatném programu a 3D výtisk sochy Neptuna v měřítku 1: 165. Model se dá využít 
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k dalšímu zpracování příkladem pro virtuální prohlídku oblasti nebo jako podklad při 

úpravách a rekonstrukcí objektu ve správě Městské části Praha 2. Práce ukazuje možnosti 

úprav a práci s naměřenýma 3 D daty z pozemního laserového skenování. 



Bc. Daniel Praus: 3D Laserové skenování oblasti umělé jeskyně Grotta 

61 
2021 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Odborné publikace 

- 1. BREJCHA, Marcel, Vladimír BRŮNA, Zdeněk MAREK a Bára 

VĚTROVSKÁ. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace 

jednotlivých typů památek: certifikovaná metodika. Ústí nad Labem: Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2015. Odborné a 

metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7414-954-2. 

- 2. DOLANSKÝ, Tomáš. Lidary a letecké laserové skenování. Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. Acta Universitatis Purkynianae. 

ISBN 80-7044-575-0. 

- 3. HRUBEŠ, Josef a Eva HRUBEŠOVÁ. Grébovka: zelená perla Královských 

Vinohrad. Praha: Milpo media, 2005. ISBN 809034816532., Dostupné také z:  

CzWiki > Havlíčkovy sady [cit.2021-04-20].32 

- 4. KUDA, František. Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních 

disciplínách. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2014. ISBN 

978-80-86407-50-0. 

- 5. VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v 

památkové péči. V Praze: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 

středních Čech v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, 

generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace (Národní 

památkový ústav). ISBN 978-80-86516-79-0. 

Skripta 

- 6. HARTMANN, Pavel. Tvorba 3D modelu budovy kruhových poslucháren všb-tuo 

technologií 3D laserového skenování. Ostrava, 2017. Diplomová práce. Vysoká 

škola báňská – technická univerzita. Fakulta Hornicko-geologická. Katedra 

geodézie a důlního měřictví. 

- 7. ŘEZÁČOVÁ, Jana. Modelové podmínky pro zavedení inteligentních systémů 

nakládání s odpady v obcích do 5000 obyvatel. Ostrava, 2020. Diplomová práce. 

Vysoká škola báňská – technická univerzita. Fakulta Hornicko-geologická. Katedra 

environmentálního inženýrství.  

https://czwiki.cz/Lexikon/Havl%C3%AD%C4%8Dkovy_sady#CITEREFHrube%C5%A1Hrube%C5%A1ov%C3%A11999


Bc. Daniel Praus: 3D Laserové skenování oblasti umělé jeskyně Grotta 

62 
2021 

Webové zdroje 

- 8. ADAMCOVÁ, Kateřina. Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava 

Schnircha. Zprávy památkové péče. Praha: Státní ústav památkové péče. ISSN 

1210-5538. [cit.2021-04-20]. Dostupné z: Adamcová, Kateřina, 1974-: Nečekané 

setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha / | Národní památkový ústav (npu.cz) 

- 9. Ardusimple. Centimetrm přesnost GPS/GNSS – RTK vysvětleno. [online]. 

Španělsko. ©2018-2021,[cit.2021-04-20]. Dostupné z: Centimeter Precision GNSS 

explained - RTK Explained - ArduSimple 

- 10. BANNERT, Petr. Prezentace. In: Slideshare [online]. 2013 [cit.2021-04-20].  

Dostupné z: Snímek 1 (mendelu.cz) 

- 11. CePT.s.r.o. Ukázka laserového skenování kovů. [online]. Český Krumlov. 

©2008-2021. [cit.2021-04-20]. Dostupné z: Laserové skenování :: CePT s.r.o.Chyba! 

Záložka není definována. 

- 12. CIBULKA, Miloš. Globální navigační satelitní systémy. Prezentace. In: 

Slideshare  [online]. 2018 [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: Microsoft PowerPoint - 

Globalni navigacni satelitni systemy.ppt - Režim kompatibility (mendelu.cz) 

- 13. Dragontouch. Top 7 tablets [online]. Washington ©2021 [cit.2021-04-20]. 

Dostupné z: Top 7 Tablets with GPS (Without Internet) (dragontouch.com) 

- 14. Encyklopedie prahy 2 [online]. Praha: Městská část ©2018-2021 [cit.2021-04-

20].Dostupné z: Neptun v Havlíčkových sadech | Encyklopedie Prahy 2 

(praha2.cz)29  

- 15. GIS-STAVINEX. Mobilní mapování 3D laser.  [online]. Petřvald. ©2020. 

[cit.2021-04-20]. Dostupné z: GIS – STAVINVEX a.s. – Mobilní mapování, 3D Laserové 

skenování, Geodézie (gis-stavinvex.cz) 

- 16. Prague city line. Popis parku [online]. Praha 2: Městská část ©2021 [cit. 2021-

04-20].Dostupné z: Havlíčkovy sady - Grebovka - popis parku (praguecityline.cz) 

- 17. Prague city tourism. Grébovka (havlíčkovy sady) [online].   Praha. © 2021. 

[cit.2021-04-20]. .Dostupné z: Grébovka (Havlíčkovy sady) - Prague.eu29 

- 18. Prima Blavcik s.r.o. Mobilní 3D skner FARO. [online]. Uherský Brod. © 

2021.[cit. 2021-04-20]. Dostupné z: PRIMA BILAVČÍK kalibrace | Akreditovaná 

kalibrační laboratoř (webmium.com) 

https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1190055
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1190055
https://www.ardusimple.com/rtk-explained/
https://www.ardusimple.com/rtk-explained/
http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/vgdp/vgdp_gis4.pdf
https://www.cept.cz/cinnosti/laserove-skenovani/
https://www.cept.cz/cinnosti/laserove-skenovani/
http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/geodezie/geodezie_2018/gnss.pdf
http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/geodezie/geodezie_2018/gnss.pdf
https://www.dragontouch.com/blog/tablet-with-gps
https://encyklopedie.praha2.cz/plastika/418-neptun-v-havlickovych-sadech
https://encyklopedie.praha2.cz/plastika/418-neptun-v-havlickovych-sadech
http://www.gis-stavinvex.cz/
http://www.gis-stavinvex.cz/
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/havlickovy-sady-grebovka-popis-parku
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/464/grebovka-havlickovy-sady
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/464/grebovka-havlickovy-sady
http://mericipristrojesweb.webmium.com/
http://mericipristrojesweb.webmium.com/


Bc. Daniel Praus: 3D Laserové skenování oblasti umělé jeskyně Grotta 

63 
2021 

- 19. Prusa research a.s. 3D tisk. [online]. © 2021. Praha.[cit.2021-04-20]. Dostupne 

z: Prusa3D - 3D tisk a 3D tiskárny od Josefa Průši 

- 20. SlidePlayer.cz.inc.Měřické metody v zeměměřiství [onine]. © 2021.[cit.2021-

04-20]. Dostupné z: Měřické metody v zeměměřictví - ppt stáhnout (slideplayer.cz) 

- 21. Svaz zakládání a údržby zeleně. Park roku [online]. Praha. © 2014-2021 

[cit.2021-04-20].Dostupné z: Park roku 2012 - 1. místo | SZUZ 

- 22. Tech sheet - FARO Laser Scanner Focus3D X 330 - FARO EUROPE - PDF 

Catalogs | Technical Documentation | Brochure (directindustry.com)  

také viz přílohy: 

- 23 Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. Zdiby.[online] 

Terminologická komise ČÚZK Zdiby. [citace: 2021-04-20]. Dostupné z: Slovník 

VÚGTK (vugtk.cz)  

- 24. URBÁNKOVÁ, Jaroslava. Pořizování 3D dokumentace – laserové skenování. 

Brno. 2007.[online]. ©2021. [cit. 2021-04-20] Dostupné z: Pořizování 3D 

dokumentace - laserové skenování (cad.cz)8 

- 25. VEKOM. Leica Pegasus. Two Ultimate – mobilna platforma za skeniranje. 

[online]. Bělehrad. ©2019. [cit.2021-04-20]. Dostupné z: Leica Pegasus:Two Ultimate 

– VEKOM Geo d.o.o.10 

- 26. Zeměměřický úřad. Popis sítě [online]. Praha: Zeměměřický úřad, ©2021 [cit. 

2021-04-20]. Dostupné z: https://www.cuzk.cz  Popis sítě (cuzk.cz) 

- 27. Zeměměřický úřad. Přehled stanic [online]. Praha: Zeměměřický úřad, ©2021 

[cit. 2021-04-20]. Dostupné z: Přehled stanic (cuzk.cz)20 

https://www.prusa3d.cz/
https://slideplayer.cz/slide/2789842
https://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/park-roku/2012/
https://pdf.directindustry.com/pdf/faro-europe/tech-sheet-faro-laser-scanner-focus3d-x-330/21421-459177.html
https://pdf.directindustry.com/pdf/faro-europe/tech-sheet-faro-laser-scanner-focus3d-x-330/21421-459177.html
https://www.vugtk.cz/slovnik/index.php
https://www.vugtk.cz/slovnik/index.php
https://www.cad.cz/gis/7-2007/1315-porizovani-3d-dokumentace-laserove-skenovani.html
https://www.cad.cz/gis/7-2007/1315-porizovani-3d-dokumentace-laserove-skenovani.html
https://vekom.com/portfolio/leica-pegasustwo-ultimate/
https://vekom.com/portfolio/leica-pegasustwo-ultimate/
https://www.cuzk.cz/
http://czepos.cuzk.cz/
http://czepos.cuzk.cz/_prehled.aspx
http://czepos.cuzk.cz/_prehled.aspx


Bc. Daniel Praus: 3D Laserové skenování oblasti umělé jeskyně Grotta 

64 
2021 
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Ambiquita Neurčitost, Nejednoznačnost, celočíselná část počtu period 

nosné vlny, odpovídajících zdánlivé vzdálenosti mezi družicí GNSS a přijímačem 

BpV Balt pro vyrovnání 

CAD Computer Aided Design - počítačem podporované 

projektování 

GNSS Globální navigační družicový systém 

IMU Inerciální měřící jednotka 

LIDAR Light Detection And Ranging 

Multipath Interference signálu GNSS přímo přijatého z družice se 

signálem odraženým od překážky. Má za následek snížení přesnosti určování polohy 

přijímačem GNSS 

Postprocesing zpracování dat GNSS, prováděné až po jejich naměření v 

terénu, jehož cílem je zpřesnění výsledků určování polohy. Vstupem jsou data 

mobilních přijímačů GNSS a minimálně jednoho referenčního přijímače GNSS 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální 
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