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ANOTACE: 

Diplomová práce popisuje měření dvěma metodami, a to na technologii 

terestrického bezkontaktního skenování přístrojem Leica RTC 360 k vytvoření 3D modelu 

a měření pomocí totální stanice Trimble C5, která umožňuje bezhranolové měření 

vzdáleností pomocí laserového paprsku, výsledkem bude drátový model. U těchto metod 

budou porovnány naměřené vzdálenosti jednotlivých prvků objektu. Zájmem měření byla 

vybrána mostová konstrukce v lokalitě poblíž obce Mokré Lazce. Diplomová práce 

obsahuje dvě části. 

 Teoretickou, která popisuje technologii laserových skenerů, rozdělení metod 

laserového skenování, jejich funkce a typy. Dále dělení skenerů a jejich přesnosti  

a následné metody registrací dat a georeferencování. 

Praktickou, která se zabývá zpracováním naměřených hodnot a porovnáním obou 

metod měření v jednotlivých programech Leica Cyclone, Leica 3DR, Leica jetstream 

viewer, Groma a Autocad.  
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SUMMARY:  

The diploma thesis describes measurement by two methods, namely on the 

technology of terrestrial non-contact scanning with the Leica RTC 360 device to create  

a 3D model and measurement using the Trimble C5 total station, which allows fretless 

distance measurement using a laser beam, the result will be a wireframe. For these 

methods, the measured distances of individual elements of the object will be compared. 

The interest of the measurements was chosen bridge structure in a locality near the village 

of Mokré Lazce. The diploma thesis contains two parts. 

 Theoretical, which describes the technology of laser scanners, the division of laser 

scanning methods, their functions and types. Further division of scanners and their 

accuracy and subsequent methods of data registration and georeferencing. 

Practical, which deals with the processing of measured values and comparison  

of both measurement methods in individual programs Leica Cyclone, Leica 3DR, Leica 

jetstream viewer, Groma and Autocad. 
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Registration, points cloud, laser ground scanning, photogrammetry, 3D model, Wet 
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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce bylo zachycení a naskenování mostního objektu poblíž 

obce Mokré Lazce a následné zpracování dat v uvedených programech. Z těchto 

naměřených dat vznikla jednotlivá mračna bodů, která se v programu registrovala  

a po spojení vytvořila jednotný 3D model celého mostu. Pomocí totální stanice byla 

nejprve vytvořena měřická síť stanovisek. Z těchto stanovisek byly v místním systému 

následně zaměřeny jednotlivé jasně identifikovatelné podrobné body mostní konstrukce  

i jejich prvků a byl vytvořen tzv. "Polní náčrt". Dále byl zpracován metodický postup,  

ze kterého byly vytvořeny jednotlivé protokoly měření a výstupy. 

Měřeným objektem byl most zaregistrovaný u ředitelství silnic a dálnic  

(dále jen "ŘSD") pod evidenčním číslem 11134A 2, nad kterým prochází silnice I/11, 

 která je silnicí I. třídy v Česku o délce 308 km spojující města Hradec Králové, Šumperk, 

Opava, Ostrava a pokračující dále na Slovensko. Je nejpřímější páteřní komunikací  

ve směru západ – východ ČR. Jedná se o druhou nejdelší silnici první třídy v České 

republice. Pod tímto mostem prochází komunikace II/465, která je komunikací II. třídy  

a vede z Ostravy do Bílovce v celkové délce 16,5 km. 

V teoretické části diplomové práce se jedná o pozemním laserovém skenování, 

historii a vývoji metod skenování. Dále jsou v této části popsány jednotlivé rozdělení 

metod laserového skenování, funkce a typy laserového záření, rozdělení skenerů a přesnost 

skenování. V závěru teoretické části jsou rozděleny jednotlivé metody registrací  

a georeferencování. 

Praktická část uvádí měření v zájmové lokalitě, měřické práce, postup měření, 

zpracování i úpravu naměřených dat a jejich import do jednotlivých programů. Navazuje 

vytvoření jednotného 3D modelu celého mostu. Vytvořený 3D model z jednotlivých 

mračen bodů byl vyčištěn od nežádoucích vlivů, které při měření vznikly. Následovalo 

ořezání jednotlivých částí modelu a vytvoření schématických řezů mostové konstrukce. 

Důležitou částí diplomové práce jsou její přílohy, které jsou obsaženy  

v jednotlivých protokolech na registraci mračen bodů a grafické výstupy. Nedílnou 

součástí je i použitá literatura. 
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V první částí diplomové práce je popsána teoretická část, která je složená 

z jednotlivých kapitol. Popsány jsou zde jednotlivé principy, metody a vlastnosti 

laserového skenování. 

2 POZEMNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Laserové skenovací systémy jsou v posledních dvou dekádách mezi rychle  

se rozvíjející technologie bezkontaktního sběru prostorových souřadnic. Získané 

geodatabázové soubory jsou datovou základnou pro 3D modelování a vizualizaci 

stavebních objektů i konstrukcí, podzemních prostor jako jsou důlní díla, interiéry a terény. 

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

při terénních pracích. Laserové skenování patři stejně jako geodézie, kartografie, metody 

dálkového průzkumu, fotogrammetrie mezi tzv. geotechnologie, které jsou mezi sebou 

vzájemně provázány a částečně se překrývají. Jednotlivé metody nejsou proto izolované  

a pokud se například provádí laserové skenování objektu, je nezbytné 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. Vedle památkové péče nelze opomenout konzervativní 

metodu archeologie, kde aplikace nových dokumentačních technologií má dnes již pevné 

místo nejen v tuzemské, ale i zahraniční archeologii. Předkládaná metodika využití 

laserového skenování si nenárokuje komplexní pokrytí jejího využití v památkové péči,  

ale představuje pouze základní část, která charakterizuje dokumentační metody 

v památkové péči [1]. 

 

 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

II.  
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2.1 Definice pojmů 

Digitalizace – proces, ve kterém se snímá do digitální podoby vizuální stránka 

dokumentovaného objektu.   

Prostorová digitalizace – je také rozšířena o prostorovou informaci, tedy informaci 

o poloze snímaného objektu, jeho rozměrových proporcích, dispozicích a struktuře. 

Skenování – 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 ale využíváno 

fyzikálních vlastností monochromatického světla o definovaných vlastnostech laseru. 

3D sken – počítačový záznam trojrozměrného předmětu. 

Archivace – uložení a zálohování digitálního objektu na digitální médium. 

CAD – jsou programy pro počítačem podporované projektování. Umožňují 

elektronicky rýsovat technické nákresy a modelovat objekty.  

Digitalizace – vytvoření digitálního záznamu informace v požadovaném formátu. 

Digitální vizualizace – převod časoprostorových vizuálních vlastností (tvar, 

rozměry, druh povrchu, vnitřní struktura aj.) digitalizovaného objektu do digitálního 

záznamu v kvalitě, která umožní zprostředkovat úplnou informaci o zjevných  

nebo skrytých vlastnostech reálného objektu a umožní prohlížení či studium virtuálních 

dat. 

LIDAR – (Light Detection and Ranging) je zařízení, které pracuje na podobném 

principu jako radar. Namísto radiových vln využívá vlny světelného záření,  

které se používají pro měření vzdáleností laserovým paprskem snímaného bodu. Současná 

technologie umožnuje rychlost až 1 000 000 bodů za sekundu. 

Mračno bodů – soubor zaměřených bodů ve 3D. 

Parametry skenování – velikost a poloha skenovacího pole a hustota skenování. 

Postprocessing – následné zpracování získaných dat za účelem interpretace, 

prezentace, modelování a archivace [1]. 
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2.2 Historie a vývoj skenování 

Počátek laserového skenování se datuje na devadesátá léta dvacátého století.  

V roce 1960 americký fyzik, držitel Nobelovy ceny Theodore Maiman, položil základy  

pro dnešní laserové skenovací technologie. Krátce po objevení laseru se tento dále začal 

vyvíjet k účelu sběru geodetických dat. V tomto směru postupoval výzkum pro letecké  

a pozemní mapování. Tato laserová technologie umožňuje pořizování geodetických dat  

a jejich další možné využití v praxi. 

V dnešní době se jedná o nejmodernější technologie sběru 3D dat o objektech  

a jevech na celém zemském povrchu. Disponuje jimi většina společností zabývajících  

se geodézií, geologií, inženýrskými stavbami a důlním měřictvím. Tato data, která byla 

naskenována se ukládají do paměti skeneru. Při skenování objektů se vytvářejí tzv. mračna 

bodů, obsahujících až miliony bodů [5]. 

2.2.1 Stav v České republice  

Historie laserového skenování v České republice se datuje od konce minulého 

století. Základem byl výzkum v oblasti laserů a moderní optiky na půdě ČVUT Praha  

a jedno z prvních praktických využití laserové technologie v důlních podmínkách popisují 

Švec a Vitula (1986). Na přelomu století se využití laserového skenování rozšířilo 

v oblastech stavebnictví a metoda laserového skenování získala pevné místo 

v geodetických metodách, konkrétně v oblasti speciální geodézie [1]. 

3 ROZDĚLENÍ METOD LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

Laserové skenování se dělí podle situace na stanovisku na statické a kinematické. 

Kinematické je ještě rozděleno na pozemní a letecké. Dále se skenování dělí podle postupu 

měření, a to na polární a triangulační. 

Technika pozemního laserového skenování (dále jen "TLS") se objevila v geodézii 

na konci roku 1990, jelikož v tomto období byl významný pokrok ve vývoji výpočetní 

techniky, který umožňoval zpracování velkého počtu dat. Touto metodou dokážeme 

výborně doplnit fotodokumentaci a pozemní fotogrammetrii [11]. 

Laserový paprsek umožňuje měření vzdáleností ve všech směrech, měřené jsou  

tak zároveň úhly vertikální i horizontální. 
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 Díky tomuto způsobu umožní laserové skenovací systémy bezkontaktní určování 

prostorových souřadnic. Body, které paprsek nasnímá z prostoru, vytvářejí mračno bodů, 

které detailně zobrazí kopii povrchu skenovaného objektu. 

Přednostní výhodou technologie TLS je umožnění sběru 3D dat velkou rychlostí  

a velkých objemů dat s vysokou přesností. Schématické zobrazení metody TLS (obr.1). 

 

Počátek kinematického leteckého laserového skenování se datuje už v letech 1960. 

Naměřená data však díky nepřesnostem nebyla zpočátku využívána jako na dnešní úrovni. 

Spolu s vývojem této metody vznikaly navigační systémy, jako je Globalní družicový 

polohový systém (dále jen "GPS"), které umožnily zvýšit přesnost technologie leteckého 

laserového skenování (dále jen "LLS") [11].  

Obrázek 1: Princip statického pozemního laser skeneru [5] 
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Díky tomuto zpřesnění se tato metoda stala žádanou a stále velmi využívanou. 

V dnešní době tuto metodu vnímáme jako významnou mapovací technologii. Princip této 

metody je znázorněn viz (obr.2). 

Druhou kinematickou metodou je mobilní laserové skenování (dále jen "MLS"). 

Počátky této metody se datují na 70. léta dvacátého století. Významný rozvoj této metody 

začal po roce 2000. Rychlé změny trajektorie při skenování touto metodou jsou zajištěny 

inerciálním systémem GPS s inerciální měřící jednotkou (dále jen "IMU"). IMU se skládá 

z gyroskopů, které jsou potřebné k určování úhlových prvků vnější orientace vůči 

referenčnímu souřadnicovému systému. Dále se skládá z akcelerometrů, z nichž jednotka 

získá údaje o poloze a rychlosti. Skenování metodou MLS přináší velikou rychlost 

laserového skeneru, který disponuje přiměřeně rozsáhlým dosahem [11]. 

Velké uplatnění tak nachází tyto metody v oblastech mapování výškopisů  

a polohopisů. 

Obrázek 2: Princip kinematického leteckého laserového skenování [14]  
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3.1 Rozdělení metod rozmítání laserového paprsku  

Rozmítání paprsku je prováděno soustavně v horizontálním i vertikálním směru. 

Celková výseč zorného pole se nazývá field-of-view (dále jen "FOV"). Rozdělení metod  

je dáno třemi jednotlivými principy rozmítání svazku laseru, které se vzájemně odlišují 

podle své polohy, kterou tak pokryjí z jednoho stanoviska [6]. 

a) Prvním principem je laserový paprsek odkloněn v horizontálním  

i vertikálním směru podle oscilujícího (kmitajícího) se zrcadla. Hlava 

skeneru během pořizování skenu zůstává ve stacionární poloze a celková 

výseč je limitována. Tento princip se nazývá kamerový skener [6]. 

Obrázek 4: Kamerový skener [6] 

Obrázek 3: Princip mobilního laserového skenování [13] 
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b) Druhým principem je laserový paprsek odkloněn ve vertikálním směru 

podle oscilujícího nebo rotujícího zrcadla. Servomotory zde umožní hlavě 

skeneru pohybovat se v určitém intervalu svislého úhlu, kde je paprsek 

odkloněn. Následovně se hlava skeneru začne otáčet, a to přibližně  

o 0,01° horizontálně kolem svislé osy a provede následující svislý sken. 

Hodnota FOV se pohybuje ve vertikálním směru v rozmezí od 60° do 360° 

horizontálního pokrytí. Princip této metody se zobrazuje jako  

hybridní skener (obr.5) [6]. 

 

c) Třetím a posledním principem je paprsek odkláněn ve vertikálním směru 

podle fasetového zrcadla. Tento typ se označuje jako válcový model 

zrcadla, který má jednu z hran zkosenou, její název je faseta a ta se otáčí 

kolem osy válce. Tento typ zrcadla má plné vertikální pokrytí, díky 

servomotorům tak, jako tomu bylo u hybridních skenerů. Hlava skeneru se 

otáčí v malém intervale. Až na malý prostor pod skenerem, dokáže plně 

pokrýt malý prostor. Vhodný je pro použití vnitřních prostor, kde se tak plně 

využije naskenování všech směrů v prostoru [6].  

Obrázek 5: Hybridní skener [6] 

Obrázek 6: Úplný skener [6] 
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Rozdělení jednotlivých typů zrcadel, které rozmítají laserový paprsek v blízkém okolí 

skenování. V jednotlivých principech rozmítání laserového paprsku se u kamerového 

skeneru využíval typ oscilačních zrcadel a u hybridního skeneru se využívalo rotujícího 

polygonálního zrcadla. Jak bylo již u poslední metody zmíněno, úplný skener využíval 

fasetového zrcadla. Jednotlivé typy zrcadel viz (obr.7). 

  

4 FUNKCE A TYPY LASEROVÉHO ZÁŘENÍ 

Existuje mnoho typů laserů a také mnoho kritérií, podle kterých je můžeme 

rozdělovat. Nejčastější je rozdělení dle aktivního prostředí a to na: 

• Pevnolátkové. 

• Polovodičové. 

• Plynové. 

• Kapalinové. 

• Plazmové. 

• Lasery s volnými elektrony [3]. 

Funkcí laserových skenovacích systémů je využití odrazu přímo od povrchu 

měřeného objektu, jedná se tak o pasivní odraz laserového paprsku. Rozlišujeme způsoby 

měření laserového paprsku na pulzní a fázový způsob. Tyto zmíněné metody jsou založeny 

na principu přesného měření času. 

U skenovacích systémů je hlavní funkcí měření vzdáleností, které je založeno  

na elektronickém způsobu měření. Elektronický dálkoměr funguje dle schématu,  

kde elektromagnetické vlnění vychází z vysílače a odrazí se na koncovém bodě,  

kde je odrazný systém a vrátí se zpět do přijímače, který je umístěn na počátku měřené 

délky [3]. 

Obrázek 7: Jednotlivé typy zrcadel [6] 
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4.1.1 Pulzní metoda 

Metoda pulzního měření vzdáleností využívá vyslání krátkého silného pulzu, místo 

emitování souvislé vlny. Tyto krátké vlny jsou vyslány v určitých intervalech  

s předem definovanou soustředěnou energií [2].  

 

Vztah pro výpočet šikmé vzdálenosti: 

                                                         𝑅 = 𝑣 × 
𝑡

2
                                                                  (1)  

Kde: 

R – Zajišťovaná šikmá vzdálenost. 

v – Rychlost šíření elektromagnetického záření, známá hodnota. 

t – Měřený časový interval [2]. 

 

Dále je z tohoto vzorce určen následující vztah, a to pro určení přesnosti 

dálkoměru: 

                                                     ∆𝑅 =  ∆𝑣
𝑡

2
+ ∆𝑡

𝑣

2
                                                        (2)  

Kde: 

  ∆𝑅 – Přesnost měření výsledné vzdálenosti. 

  ∆𝑣 – Přesnost rychlosti šíření elektromagnetického záření, která je ovlivněna 

aktuálním stavem prostředí. 

  ∆𝑡 – Přesnost určení časového intervalu [2]. 

Hodnota v je známa s velkou přesností a její hodnota se s prostředím mění  

jen velmi malým rozdílem. Hlavním podílem na výsledné přesnosti měřené vzdálenosti  

má člen ∆𝑡 [2]. Schématické zobrazení viz. (obr.8). 

Obrázek 8: Pulzní metoda měření vzdáleností [2] 
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4.1.2 Fázová metoda  

Fázový způsob měření vzdáleností je také označován jako kontinuální. Tato metoda 

vysílá nepřetržitý zdroj záření o zvolené vlnové délce. A díky kontinuálnímu proudu 

paprsků je vysílána energie za určitý čas nižší, oproti metodě pulzního měření délek.  

Tímto je laserový paprsek zeslaben, a to například při průchodu atmosférou. Z těchto 

důvodů je tato metoda vzdálenostně omezena a používá se tak výhradně pro pozemní 

aplikace, kde měřená délka nepřesahuje délku 100 m [2]. 

 

 Určení vzdálenosti u fázové metody měření délek je založeno na základě rozdílné 

fáze vlny vyslaného a přijímaného signálu. Změřený fázový rozdíl 𝑡𝑓 a znalost množství 

period určité vlnové délky 𝜆𝑚 mezi laserovým zařízením a měřeným objektem je možné 

určit požadovanou vzdálenost stejným způsobem jako u pulzní metody [2]. 

Schématické zobrazení a popis viz. (obr.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 : Fázová metoda měření vzdáleností [2] 
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4.2 Vlastnosti laserového záření 

V této části jsou popsány jednotlivé vlastnosti, které laserové záření obsahuje.  

A. Kolimace – neboli soustředění paprsků. Vyzařovaný laserový paprsek  

je velmi úzký a jeho rozptyl je nízký, takřka paralelní. Skutečnost je však 

taková, že laserový paprsek podléhá určitému rozptylu, který je vyobrazen 

na obrázku č.10. Paprsek po určité vzdálenosti od skeneru se sbíhá  

do úzkého prstence a následně se jeho průměr rozšiřuje s rostoucí  

se vzdáleností [6]. 

 

B. Úhlový rozptyl paprsku – Tato vlastnost vychází z vlastností kolimace. 

Úhlový rozptyl se označuje γ, projeví se jako stopa laseru kruhového tvaru  

o průměru D, názornou ukázkou této vlastnosti je obrázek č.11. Praktický 

význam vyplívá z toho, jak malý detail na skenovaném objektu je laser 

schopný zachytit [6].  

 

 

Obrázek 10: Kolimace – úhlový rozptyl [6] 

Obrázek 11: Úhlový rozptyl paprsku – průměr laserové stopy [6] 
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C. Monochromatičnost – také známá jako spektrální čistota, jejíž vyzařovaný 

paprsek je tvořen velmi úzkým intervalem vlnových délek. Tato vlastnost 

využívá svou výhodu ve fázi, kdy paprsek je schopen urazit dlouhé 

vzdálenosti v atmosféře, a to díky nízkému rozptylu světla [6]. 

D. Koherence – Rozdělujeme koherenci na dvě části. První částí je časová 

koherence, a to ve směru šíření, kdy koherence vlny ve dvou různých časech 

ovlivňuje monochromatičnost. Druhou částí je prostorová koherence  

a její šíření působí kolmo na směr a ovlivňuje tak velikost ozařované  

plochy [6]. 

4.3 Laser a jednotlivé části laseru 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – neboli 

zesilování světla stimulovanou emisí záření. Laser je zdroj vysoce koherentního 

elektromagnetického záření nejčastěji ve viditelné, ultrafialové nebo infračervené oblasti 

spektra, který vzniká díky stimulované emisi záření aktivních částic (atomů, molekul, 

iontů, elektronů) buzených vnějším zdrojem energie. Tato energie může být soustředěná  

ve velice krátkém čase. Vyzařované světlo je monochromatické, které se označuje  

jako elektromagnetické záření, jehož zdroj kmitá pouze na jediné frekvenci [3]. 

1) Aktivní prostředí – Je tvořeno látkou, která obsahuje oddělené kvantové 

energetické hladiny elektronů. Může jím být pevná látka s příměsemi, kapalina  

i směs plynů. 

2) Rezonátor – Laser využívá rezonátor k zesilování světla. Rezonátor jsou dvě 

vzájemně rovnoběžná zrcadla a ta jsou zároveň kolmá na osu laseru. Jedno 

z nich je nepropustné a druhé je polopropustné. Zrcadla jsou většinou rovinná, 

ale mohou být i zakřivená. 

3) Zdroj záření – Zdroj záření dodává energii elektronům v aktivním prostředí, 

aby se mohly přesouvat z nižší energetické hladiny na vyšší energetickou 

hladinu. Zdroj záření může být například elektrický proud, výbojka, chemická 

reakce nebo jiné lasery. 

4) Laserový paprsek – Vychází z aktivního prostředí přes polopropustné zrcadlo, 

které je koherentní (nerozbíhavý) a monochromatický (jednobarevný) [3]. 
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5 DĚLENÍ SKENERŮ A PŘESNOST SKENOVÁNÍ 

Rozdělení terestrických skenerů: Rozdělení těchto skenerů dělíme do skupin níže 

uvedených A-C. 

A. Podle dosahu: 

• S velmi krátkým dosahem D1 (0,1 m – 2,0 m). 

• S krátkým dosahem D2 (2 m–10 m). 

• Se středním dosahem D3 (10 m–100 m).  

• S dlouhým dosahem D4 (100 m a více) [4]. 

B. Podle přesnosti: 

• S vysokou přesností P1 (0,01 mm – 1,0 mm) – základnové skenery 

s malou základnou a dosahem D1. 

• S přesností P2 (0,5 mm – 2,0 mm) – základnové skenery s velkou 

základnou a polární skenery s dosahem D2. 

• S přesností P3 (2 mm – 6 mm) – polární skenery s dosahem D3. 

• S přesností P4 (10 mm – 100 mm) – polární skenery s dosahem D4 

[4]. 

C. Podle rychlosti skenování: 

• S velmi vysokou rychlostí R1 (více než 100 000 bodů/s). 

• S vysokou rychlostí R2 (5 000 – 100 000 bodů/s). 

• Se střední rychlostí (100 – 5 000 bodů/s). 

• S nízkou rychlostí (méně než 100 bodů/s [4]. 

Přesnost terestrických skenerů: 

Faktorů, které ovlivňují přesnost laserového skenování je mnoho, proto je nutné 

rozdělit tyto faktory na vnitřní a vnější. 

5.1.1 Vnitřní faktory 

Mezi vnitřní faktory se řadí chyby způsobené měřením skeneru, což je měření 

vodorovných a zenitových úhlů a měření délek. Náhodná složka těchto chyb je popsána 

směrodatnými odchylkami. Systematický charakter mají excentricity analogické osovým 

chybám teodolitu, měření délek, měření úhlů nebo synchronizace měření délky a úhlu. 

Tyto chyby lze eliminovat pomocí kalibrace systému, nikoliv měřickým postupem [4]. 
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5.1.2 Vnější faktory 

Mezi vnější faktory se řadí vliv prostředí, ve kterém je prováděno měření  

(např. atmosférické podmínky), dále geometrie, povrch, tvar a materiál skenovaných 

objektů nebo topologie měřeného objektu včetně jeho okolí [4]. 

5.2 Vlivy působící na skenování a jeho přesnost 

Mezi základní vlivy se řadí vliv povrchu na přesnost měření délky. Na obrázku 

č.12 je znázorněno, jaký materiál působí na výslednou reflektivitu. Pro měření 

elektromagnetickým dálkoměrem je klíčová zejména ta část vyslaného záření,  

která se odrazí nazpět k přístroji. Její velikost mimo jiné významně ovlivňuje povrch 

skenovaného objektu a jeho schopnost odrážet optické záření. Avšak tato schopnost záleží 

na vlastnostech dopadajícího záření, tedy vlnové délky a polarizace. Záleží také  

na materiálových vlastnostech, což jsou spektrální odrazivost, propustnost a pohltivost. 

Charakteristická ukázka na další stránce viz (obr.12). 

 

Obrázek 12: Vliv povrchu na přesnost měření délky [5] 
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Dalším vlivem působícím na skenování je geometrie měřeného objektu. Může  

tak docházet k vícenásobným odrazům nebo také dvojitým odrazům, ale také mohou být 

špatně identifikovatelné rohy objektu viz (obr.14).  

Obrázek 13: Vliv povrchu [5] 

Obrázek 14: Vliv geometrie měřeného objektu [5] 
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5.2.1 Vlivy působící na kvalitu měřených dat 

Na kvalitu získaných dat působí celá řada vlivů, se kterými je nutné při skenování 

počítat, jako je přesnost měření, přesnost transformace, geometrie a povrch skenovaných 

objektů. Na přesnost měření působí především přesnost určení jednotlivých prvků,  

ze kterých se určuje prostorová poloha podrobných bodů, například u skenovacích systémů 

pracujících na principu polární metody se jedná o přesnost určení délky průvodiče r  

a přesnost určení úhlů θ, φ (obr.15).  

Tyto veličiny jsou ovlivňovány nejenom kvalitou jednotlivých komponent skeneru, 

ale také vnějšími vlivy jako jsou atmosférické podmínky. Dalšími významnými vlivy  

jsou přesnost spojování jednotlivých naměřených mračen bodů do jednoho výsledného 

celku a transformace do požadovaného souřadnicového systému.  

Tvar objektu spolu s vlastnostmi povrchu také výrazně ovlivňují naměřená data.  

U tvaru objetu, stejně jako u povrchu zaměřovaného materiálu, záleží na úhlu dopadu 

dálkoměrného svazku na zaměřovaný objekt [4]. 
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5.3 Princip a technické parametry laserových skenovacích systémů 

Laserové skenery fungují na principu určení prostorové polohy bodu využitím 

obecné prostorové polární metody.  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) [1]. 

Obrázek 15: Prostorová polární metoda [5] 

 

Z daného obrázku vyplívají níže uvedené jednotlivé rovnice pro výpočet hodnot X, Y, Z.  

 

                                                    𝑥 = 𝑑 × sin(𝑧) × cos 𝜎                                                         (3) 

                                                 𝑦 = 𝑑 × sin(𝑧) × sin 𝜎                                                            (4) 

                                                   𝑧 = 𝑑 × cos(𝑧)                                                                        (5) 

Měřenými hodnotami jsou: 

• šikmá vzdálenost – d, zenitový úhel – z, vodorovný úhel – 𝜎 (nelze určit přímo, 

určuje se zprostředkovaně). 



Bc. Jan Němeček: 3D laserové skenování silničního mostu v Mokrých Lazcích 

2022  19 

 

5.4 Technické parametry skenovacích systémů 

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 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 úhly vertikální s horizontálními [1].  

U kamerových skenerů je laserový paprsek naváděn pomocí systému dvou zrcadel 

či hranolů se vzájemně kolmými osami otáčení. Tento systém rozmítá laserový svazek  

do relativně malého zorného úhlu viz (obr.16). 

Obrázek 16: Kamerové zorné pole [5] 

 

Druhou možností je otáčení celé dálkoměrné součásti pomocí servomotorů.  

To umožňuje naskenovat téměř celé okolí a tyto skenery se nazývají panoramatické [1]. 

 

 

Obrázek 17: Panoramatické zorné pole [5] 
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Další vlastností je – rozlišovací schopnost, která udává, jaký nejmenší detail  

je ze zaměřeného mračna bodů možné získat.  Rozlišovací schopnost závisí výhradně  

na minimálním úhlovém kroku měření, na velikosti stopy dálkoměrného  

svazku – divergenci a na přesnosti měření úhlů a délek. Tato rozlišovací schopnost  

však nikdy není lepší než nejvyšší hodnota z těchto parametrů [5]. 

Rychlost skenování je vlastností, která je udávána počtem zaměřených bodů  

za sekundu. Rychlost při skenování není konstantní, záleží zde na více faktorech,  

které ovlivňují rychlost skenování. Záleží na nastaveném zorném poli, hustotě skenování, 

rozlišovací schopnosti a dalších nastavitelných parametrech daného přístroje [5]. 

Dosah – udává maximální rozsah vzdáleností, ve které skener měří. U polárních 

skenerů je tento parametr silně ovlivněn odrazivostí zaměřovaného povrchu. Maximální 

hodnoty dosahu jsou proto v praxi obtížně dosažitelné. Některé ze základnových skenerů 

udávají velikost prostoru, ve kterém je možné skenovat při splnění požadavků kvality dat a 

jejich přesnosti [5]. 

Přesnost – přesnost měření skeneru bývá charakterizována několika hodnotami. 

Nejčastěji se jedná o přesnost jednoho bodu, jejíž interpretace je obtížná nebo o přesnost 

délkového a úhlového měření, která je charakterizována směrodatnou odchylkou [5]. 

 

6 METODY REGISTRACE A GEOREFERENCOVÁNÍ 

V této kapitole je popsán souřadnicový systém skeneru, transformace, 

georeferencování a metody registrací. 

Skenování velkých objektů je potřeba naskenovat z více stanovisek,  

abychom naskenovali všechny jeho části. Získaná mračna bodů z jednotlivých stanovisek 

jsou vztažena k souřadnicovému systému daného skeneru (obr.18). 
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Tento souřadnicový systém skeneru je definovaný třemi osami:  

x – osa souběžná s optickou osou přístroje v libovolném vodorovném úhlu,  

y – osa je kolmá na osu x a z a vytváří pravotočivý systém, 

z – osa je souběžná se svislou osou rotace přístroje. 

Obrázek 18: Souřadnicový systém skeneru [6]. 

 

Tato transformace jednotlivých mračen bodů do společného souřadnicového 

systému se nazývá registrace, kterou tvoří jednotná ucelená datová sada [6]. 

Georeferencování je procesem transformace registrovaného jednotného mračna 

bodů do geodetického externího souřadnicového systému. Nejčastějším je transformování 

do místního souřadnicového systému, jedná-li se o měření pro soukromé účely společností 

či firem. Některé případy transformací u projektů jako jsou železnice, komunikace, tunely 

se připojují do státního souřadnicového systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(dále jen "S-JTSK") [6]. 
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6.1 Registrace více skenů 

Registration of multiple scans – Jedná se o registraci transformace více skenů  

ze dvou a více stanovisek společného objektu do jednotného souřadnicového systému [6]. 

Účelem této registrace dvou mračen bodů ze dvou stanovisek je vytvořit překrytí a spojení 

(obr.19). 

Obrázek 19: Registrace dvou skenů [6]. 

Souřadnicové systémy skenerů je nutné transformovat ze souřadnicového systému  

(dále jen "SS") skenu číslo jedna do SS skenu číslo dva. Proto je nutné dopředu znát 

několik transformačních parametrů mezi těmito SS [6]. 

Transformační parametry: 

1. Rotační parametry natočení souřadnicových os: ω, φ, κ 

2. Translační parametry posunů souřadnicových os: ΔX, ΔY, ΔZ 

 

Translační parametry jsou základními prvky k provedení Helmertovy transformace, jedná 

se o transformaci šesti prvkovou.  

Pro určení těchto translačních parametrů se používá více metod registrací, jako jsou: 

A. Mračno na mračno (Cloud-to-cloud), jedná se o typ spojování ploch. 

B. Použití vlícovacích terčů, které budou identifikovatelné v obou mračnech. 

C. Využití běžných přirozených prvků na objektu. 

D. Přímé georeferencování. 
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6.2 Registrace – mračno na mračno (cloud-to-cloud) 

Pro tento typ registrace se využívají softwary, které využívají algoritmus Iterative 

Closest Point (dále jen "ICP"). Software pracuje s množinami jednotlivých prvků,  

kterými jsou: křivky, roviny a linie [6]. 

Tato registrace je založená na spojování společných překrytů mračen bodů 

dohromady v jednotné mračno bodů (obr.20). Při překrytu těchto mračen se množství bodů 

pohybuje okolo tisíců společných bodů. Množství je odvislé od mnoha faktorů,  

kterými jsou například vzájemné vzdálenosti mezi stanovisky skenerů nebo skenovaný 

objekt jeho tvar a materiál. Velký nadbytek těchto potřebných společných bodů je důležitý 

parametr pro registraci a výslednou přesnost. Tato metoda je díky nadbytku parametrů 

přesnější než metoda použití vlícovacích bodů.  

Obrázek 20: Princip metody mračno na mračno [6] 

Registrace je provedena ve zmenšovacím součtu vzdáleností, a to mezi body,  

které jsou z jiného mračna spolu s modelovaným povrchem referenčního mračna. 

Podmínkou pro spuštění registračního procesu je v překrytu těchto mračen identifikovat 3  

a více přirozených prvků jako mohou být: okna, dveře, střecha apod. Tyto přirozené prvky 

je nejvhodnější od sebe před registrací rozmístit ve vhodném měřítku, a to vždy vzhledem 

k rozsahu skenovaného objektu. Zvolené body určují přibližné parametry transformace 

mezi SS obou skenerů. Software díky přibližným parametrům počítá parametry skutečné  

a přesné a najde optimální registraci pro obě mračna [6].  
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6.3 Registrace – vlícovací terče 

Jedná se o nejběžnější způsob registrace mračen bodů. Abychom mohli určit  

6 transformačních parametrů (ΔX, ΔY, ΔZ) a (ω, φ, κ) mezi SS č.1 a SS č.2, potřebujeme 

znát alespoň 6 souřadnic, které jsou rozmístěny alespoň ve 3 vlícovacích bodech  

o známých souřadnicích. Pro samotnou transformaci tedy potřebujeme znát 9 známých 

parametrů [6]. 

Získáváme tak 3 nadbytečné hodnoty, které umožní odhadnout nejistotu možnosti 

registrace mračen bodů. Názornou ukázkou registrace pomocí vlícovacích bodů je obr.21. 

Obrázek 21: Registrace pomocí vlícovacích bodů [6] 

Vznikne nám tímto vzájemný překryt skenů z obou stanovišť. Tento překryt má 

minimálně vždy 30 % (obr.22). 

Obrázek 22: Překrytí vlícovacích bodů [6] 
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6.3.1 Typy vlícovacích terčů 

Vlícovací body dodávají skenovaným bodům měřítko i orientaci v prostoru  

a užívají se ke spojování více mračen vztahujících se k jednomu objektu. Vlícovací body 

ovlivňují celkovou přesnost měření. Jejich zaměření se provádí pomocí klasických 

geodetických metod – nejčastěji využitím totální stanice, kterou z nezávislých stanovisek 

zaměříme polohu vlícovacích bodů [6].  

Vlícovací body také nachází své využití při vyšetřování posunů nebo poklesů 

vzdálenosti. 

Vlícovací body rozdělujeme podle jejich využití do jednotlivých skupin na: 

a) Retroflexivní vlícovací terče. 

Obrázek 23: Retroflexivní terč [6] 

b) Černobílé kruhové terče s vysokou odrazivostí. 

Obrázek 24: Černobílý kruhový terč [6] 

c) Čtvercové nebo kruhové naklápěcí terče s vysokou odrazivostí. 

Obrázek 25: Čtvercový naklápěcí terč [6] 
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6.4 Registrace – přirozené prvky 

Tento typ registrace se využívá v situacích, kdy ve skenované oblasti není možné 

vhodně umístit vlícovací terče nebo v případech, kdy není dostatek vlícovacích bodů 

v překrytu. V tomto případě se pro registraci vybírají prvky, které jsou charakteristické  

a jsou viditelné v obou mračnech. Během registrace jsou tyto vybrané prvky brány jako 

vlícovací body. Pro samotnou registraci potřebujeme minimálně 3 prvky, které budou 

identifikovatelné a umístěné v překrytu [6]. 

Podle situace vybíráme v prostoru přirozené prvky, kde výběr ovlivní značně 

výsledek registrace. Při tomto výběru je důležité, aby prvky v překrytu obou skenů byly 

rovnoměrně rozmístěné, a to ve vertikálním i horizontálním směru (obr 26). 

Obrázek 26: Správné rozmístění vlícovacích bodů v překrytu [6] 

 

Při nesprávném rozmístění vlícovacích bodů v překrytu může po registraci výrazně 

ovlivnit kvalitu modelu (obr.27). Není dobré volit tyto vlícovací body, které jsou  

v překrytu a jsou v jedné linii nebo blízko sebe. Větším počtem vlícovacích bodů 

v překrytu můžeme snížit rizika nejistot při registraci. Tímto zvýšením zabraňujeme 

hrubým chybám a kontrolujeme tak kvalitu registrace.  

Obrázek 27: Nesprávné rozmístění vlícovacích bodů v překrytu [6] 
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6.5 Registrace – přímé georeferencování 

Při výběru této metody musíme počítat dopředu s určitými nejistotami měření,  

které tvoří: urovnání skeneru, centrační chybu skeneru, měření výšky na cíle, čtení záměry 

vzad a další. Tato metoda proto vyžaduje při postupu dodržet následující kroky, aby se tyto 

nejistoty eliminovaly. 

1. Stanovisko přístroje na známém bodě. 

2. Centrace a horizontace stroje. 

3. Změření výšky stroje. 

4. Orientace na vlícovací terč (měření vzad). 

5. Cíl je postaven na známém bodě. 

6. Změření výšky cíle. 

Dále po dodržení postupu jsou změřené hodnoty vloženy do skeneru nebo jsou  

po skenování nahrány do softwaru. Jednotlivá mračna se spojují polygonovým pořadem  

a překryt mezi mračny by měl být minimálně 10 %. Vlícovací body, které jsou v překrytu, 

dále slouží při měření touto metodou jako záměra vzad a vpřed [6]. Princip metody 

přímého georeferencování je vyobrazen na (obr.28). 

Obrázek 28: Metoda přímého georeferencování [6] 
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Ve této části diplomové práce byl nejprve popsán objekt měření, dále přístrojové 

vybavení a pomůcky, které byly použity pro zaměření. Byl popsán postup měření  

a zpracování dat v jednotlivých softwarech. Poslední část obsahuje vizualizaci dat, 

vytvoření dokumentace a protokolů naměřených dat. 

 

7 OBJEKT MĚŘENÍ 

Zájmovým objektem této diplomové práce je silniční most, který se nachází 

v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, poblíž obce Mokré Lazce (obr29). Vybraný 

objekt pro skenování se nachází ve členitém, točitém a výškovém uspořádání.   

Tento objekt byl vybrán na základě návrhu doc. Ing. Romana Kapici, Ph.D,  

mého vedoucího diplomové práce.  

 

 

 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Obrázek 29: Letecký snímek lokality objektu [12] 
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7.1 Popis a historie výstavby objektu 

Most je situován v extravilánu východně od obce Mokré Lazce. Povrch území klesá 

od jihovýchodu na sever. Okolí této silnice tvoří zalesněné pozemky. Most byl dokončen 

v roce 2015, je veden v registru Řízení silnic a dálnic (dále jen "ŘSD") pod evidenčním 

číslem 11-134A 2 a nachází se na úseku číslo 1541A084041541A08603. Délka přemostění 

je 38,77 m a délka nosné konstrukce je 47,78 m. Tyto informace byly získány z veřejné 

aplikace silniční a dálniční sítě ČR, geoportálu ŘSD (obr.30). 

 

Základové poměry v místě mostního objektu jsou složité. Při povrchu území  

se lokálně vyskytují navážky. Mostní opěry jsou monolitické z železobetonu. Vzhledem  

ke zvolenému statickému systému mostu jsou opěry tvořeny tzv. dříkem, který je ve spodní 

části navázán přímo na pilotové založení a v horní části je dřík navázán na rámový roh 

nosné konstrukce tzv. příčník (obr.31). 

 

 

 

Obrázek 30: Geoportál ŘSD – informace o mostu [10] 
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Tento most je tvořen dvěma mostními poli. Nosnou konstrukci vytváří ocelové 

nosníky s betonovou deskou, které jsou vetknuty do integrálních opěr a jsou založeny na 

jedné řadě pilot (obr.32). 

 

 

 

 

 

Tento most je tvořen dvěma mostními poli. Nosnou konstrukci vytváří ocelové 

nosníky s betonovou deskou, které jsou vetknuty do integrálních opěr a jsou založeny  

na jedné řadě pilot (obr.32). 

 

 

 

 

 

 

 

8 POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

V této kapitole jsou rozepsány jednotlivé použité přístroje, jejich vlastnosti  

a nezbytné pomůcky, které byly použity pro zaměření. Všechny přístroje a pomůcky  

pro zaměření objektu byly vypůjčeny naší VŠB-TUO - katedrou geodézie a důlního 

měřictví.  

 

Obrázek 32: Mostní objekt 

Obrázek 31: Řešení nosné konstrukce mostu 
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8.1 Pozemní skener Leica RTC 360 

Pro sběr dat byl použit pozemní skener Leica RTC 360, který umožní zachytit 3D 

realitu ve velmi vysoké rychlosti (obr.33). Jedná se o značně výkonný skener,  

který nachází uplatnění v mnoha oborech.  

Jedná se o bezkontaktní metodu měření, vysokorychlostní 3D laserový skener, 

který využívá integrovaného systému pro snímání High Dynamic Range (dále jen "HDR") 

panoramatických snímků a systém Visual Inertial System (dále jen "VIS") pro registraci 

mračen v reálném čase. Jednotlivé funkce a využití vlastností jsou popsány v kapitole 

skenování objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento pozemní skener Leica RTC 360 je charakteristický svými vlastnostmi: 

A. Fast (rychlost) - Se skenerem Leica RTC360 se zachycení reality do 3D 

stává rychlejší než kdykoliv předtím. Díky rychlosti snímání vytvoří  

až 2 000 000 bodů za vteřinu. Pokročilá je i technologie snímání fotografií  

v HDR kvalitě, kdy kompletní stanovisko je dokončeno za méně  

než 2 minuty. Nastavení pro rozlišení skenování má na výběr ze tří úrovní - 

(3 mm / 10 m za 1:51 minuty, 6 mm / 10 m za 51 vteřin a 12 mm / 10 m  

za pouhých 26 vteřin). Panoramatický 360° snímek v HDR kvalitě  

(432 MPx raw data) je nasnímán za 1 minutu v jakýchkoliv světelných 

podmínkách [7]. 

Obrázek 33: Leica RTC 360 
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B. Agile (jednoduchost) - Velikost a nízká hmotnost skeneru spolu s lehce 

složitelným stativem, umožňuje vše zabalit do jednoho batohu a vyrazit 

měřit i do těch nejnáročnějších podmínek. Jednoduché ovládání funkcí 

skeneru na jedno zmáčknutí, umožňuje rychlé a bezproblémové skenování 

[7]. 

 

C. Precise (přesnost) - Velmi nízký šum dat i vysoká délková přesnost 

skeneru, zvyšují kvalitu bodových mračen a umožňují skenování  

ve vysokém detailu. Měření je poté využitelné v mnoha různých odvětvích. 

Spolu s aplikací Cyclone FIELD 360 pro automatickou preregistraci 

v terénu, poskytuje skener Leica RTC360 vynikající přesnost, která se dá 

zkontrolovat přímo v terénu [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Parametry Leica RTC 360 

Systém měření délek Vysokorychlostní, pulzní 

Třída laseru 1, vlnová délka 1550 nm 

Kamera 36 MP 3 – Kamerový systém 432 MPx raw 

Dosah Min 0,5 m až do 130 m 

Přesnost Úhlová 18, délková 1,00 mm + 10 ppm 

Obrázek 34: Leica RTC 360 a aplikace Cyclone FIELD 360 [7] 
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8.1.1 Ovládání a přístup do skeneru 

Skener Leica RTC 360 disponuje dotykovou barevnou obrazovkou,  

pomocí které můžeme přístroj připravit k měření, nastavit jeho funkce skenování, rychlost 

a hustotu skenu. Další možnost ovládání skeneru je přes mobilní aplikaci Leica Cyclone 

FIELD 360, která je kompatibilní pro operační systém iOS a Andriod. Tato možnost 

přináší dálkové ovládání skeneru, jeho 2D a 3D prohlížení naměřených dat a také možností 

přidání poznámek k jednotlivým skenům. Po skenování se automaticky určí poloha skenů 

přímo v aplikaci.  

Aplikace nabízí po ukončení skenování na stanovisku zobrazit data a také 

umožňuje kontrolu kvality těchto dat pro následné zpracování v softwaru Leica Cyclone 

Register 360. Tato aplikace je kompatibilní mezi přístroji Leica Scan Station survey-grade, 

Leica RTC 360 a Leica BLK 360 viz (obr.35). 

Obrázek 35: Přístroje leica propojené softwarem Leica Cyclone Register 360 [8] 
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8.2 Totální stanice Trimble C5 

Totální stanice byla použita pro zaměření charakteristických lomových prvků 

silničního mostu, které byly dále porovnány s technologií laserového skenování. Totální 

stanice Trimble C5 je měřický přístroj, který byl vytvořen pokrokovými technologiemi: 

• Autofokus umožňující přesné a rychlé zaostření. 

• Kompaktní, robustní, ergonomický, a přesto lehký design. 

• Výkonný dálkoměr s dlouhým dosahem. 

• Vynikající optika pro ostré a jasné cílení i za sníženého osvětlení. 

• Dva barevné dotykové displeje s vysokým rozlišením. 

• Úhlové přesnosti 1“, 2“, 3“ a 5“. 

• Trimble Access [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 36: Totální stanice Trimble C5 
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8.3 Měřické pomůcky 

Nezbytnou část pro zaměření objektu tvoří měřické pomůcky. Pro registraci 

laserového skenování byla zvolena metoda vlícovacích terčů, které budou identifikovatelné 

v obou mračnech (obr.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zaměření celého objektu byly použity 4 vlícovací terče a dále bylo použito  

pro zaměření celkem 6 stativů, z toho jeden pro skener i totální stanici a 4 pro vlícovací 

terče. Stanoviska byla stabilizována pomocí měřického hřebu a označena sprejem  

pro jejich zvýraznění v terénu a také pro zpřesnění zakreslení do polního náčrtu. 

 

Obrázek 37: Vlícovací terč umístěný na stativu 
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Poslední pomůckou pro měření byly 2 odrazné hranoly Crain, které byly upevněny 

na stativy a sloužily pro orientaci při měření totální stanicí (obr.38). 

 

 

9 MĚŘENÍ V ZÁJMOVÉ LOKALITĚ 

Měření mostního objektu bylo rozděleno do několika částí, které jsou v této 

kapitole popsány, znázorněny a tvoří tak soubor naměřených dat pro následné zpracování 

v softwarech.  

Jako první byla provedena rekognoskace terénu a okolí, poté byla vytvořena 

měřická síť a rozmístění stanovisek včetně jejich orientace. V první části byly provedeny 

geodetické práce totální stanicí Trimble C5. Druhou část měření tvořila práce s pozemním 

skenerem Leica RTC 360.  Tyto části jsou popsány v níže uvedených podkapitolách. 

Obrázek 38: Odrazný hranol Crain umístěný na stativu 
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9.1 Rekognoskace terénu 

Před samotným měřením byla provedena dne 19.10.2021 rekognoskace terénu  

a zmapování okolí v oblasti skenování. Při rekognoskaci byla nejprve provedena prohlídka 

celé oblasti mostní konstrukce s vedoucím diplomové práce. 

Touto prohlídkou oblasti měření byly zajištěny informace o poloze mostního pole, 

jeho charakteristických prvků pro zaměření, možných stanoviscích pro skener i totální 

stanici a jejich možnostech stabilizace. Při rekognoskaci došlo k naplnění dostatečných 

informací před měřením, které se uskutečnilo 26.10.2021. 

 

9.2 Přípravná fáze 

Po rekognoskaci terénu byla provedena přípravná fáze. V této fázi byla na základě 

domluvy s ŘSD poskytnuta technická dokumentace výstavby mostu. Při zhotovení  

3D modelu mostu se díky těmto podkladům z poskytnuté dokumentace porovnaly 

jednotlivé délky charakteristických prvků mostu.  

Dále byl zvolen výběr vhodného geodetického vybavení a pomůcek pro zaměření 

objektu. Zkontrolován byl nabitý stav baterií v jednotlivých přístrojích a dále bylo nutné 

nastavit mobilní spárování se skenerem Leica RTC 360 pomocí aplikace Leica Cyclone 

Field 360. Jako podklad pro měřický náčrt a zakreslení charakteristických prvků mostu 

byly vytisknuty ortofota snímky i snímky panoramatické, zachycující celý objekt.  

Tyto snímky byly pořízeny při rekognoskaci terénu. 

 Přípravná fáze je velmi důležitou součástí každého projektu a má finální vliv  

na celkovou kvalitu výstupu i časovou náročnost. Dodržením stanoveného postupu  

a naplánováním měření se dokážeme vyvarovat nedostatkům v měření a hrubým chybám, 

které by při měření mohly nastat. 
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9.3 Postup měření 

Dne 26.10.2021 se uskutečnilo skenování objektu mostu poblíž obce Mokré Lazce. 

Toto skenování objektu probíhalo v dopoledních hodinách za mírné oblačnosti, tudíž 

podmínky pro skenování objektu byly naprosto ideální. Po příjezdu byla nejprve rozvržena 

měřická síť stanovisek i orientací a následně byla zakreslena do polního náčrtu (obr.39). 

Po zakreslení do polního náčrtu byla stabilizována stanoviska 4001–4004 

měřickými hřeby. Při postupu měření bylo postupováno dle následujících kroků.  

Jako první byla pro zaměření použita totální stanice, která byla ustanovena na stanovisku 

4001 (obr.40). Po ustanovení přístroje na stanovisku bylo nutné založit zakázku i doplnit 

údaje o okolní teplotě a zvolit souřadnicový systém. Pro měření mostního objektu byl 

použitý místní souřadnicový systém.  

Následovalo určení stanoviska 4001 a orientace na stanovisko 4002, které sloužilo 

pouze jako orientační. Na stanovisku 4002 byl umístěn stativ, na kterém byl ve směru 

cílení odrazný hranol. Po orientaci v obou směrech na stanovisko 4002 byla zaměřena 

druhá orientace v obou směrech na stanovisko 4003. 

Obrázek 39: Polní náčrt – rozmístění stanovisek 
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Dalším krokem bylo naměření identických bodů mostu ze stanoviska 4001. 

V totální stanici byla zvolena metoda měření bez hranolu a jednotlivé prvky tak byly 

měřeny odrazem laserového paprsku od mostního objektu. Z tohoto stanoviska 4001 bylo 

naměřeno celkem 32 podrobných bodů a tyto body byly zakresleny do polního náčrtu 

panoramatických snímků (obr.41). 

Obrázek 40: Stanovisko 4001 

Obrázek 41: Naměřené podrobné body mostu ze stanoviska 4001 
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Následně bylo ukončeno konvenční měření na stanovisku 4001 a totální stanice  

se přemístila na stanovisko 4003. Na stanovisku 4001 byl na stativ umístěn odrazný hranol 

a na stanovisku 4003 byl přístroj znovu ustanoven. Do totální stanice byly vepsány údaje  

o určení tohoto stanoviska. Ze stanoviště 4003 byly nejprve provedeny dvě orientace. První 

orientace byla zacílena v obou směrech na stanoviště 4001, ze kterého probíhalo první 

měření podrobných bodů mostu. Druhá orientace byla zacílena v obou směrech  

na stanoviště 4004, na jehož místě byl stativ s odrazným hranolem. 

Po orientacích opět následovalo podrobné měření bodů ze stanoviště 4003,  

které se nacházelo na druhé straně mostního objektu. Z tohoto stanoviště bylo zaměřeno  

28 podrobných bodů mostní konstrukce a tyto body se taktéž zakreslily do polního náčrtu 

panoramatických snímků (obr.42). 

 

Celkově bylo totální stanicí zaměřeno 60 identických bodů na celém mostním 

objektu. Tato naměřená data byla uložena do paměti totální stanice pro následnou úpravu 

k jejich zpracování. 

Dalším krokem bylo nastavení skeneru a rozmístění vlícovacích bodů v prostoru 

pro skenování (obr.43). Pro naskenování mostního objektu bylo potřebné vhodné 

rozmístění čtyř vlícovacích bodů stabilizovaných na stativech, které budou 

identifikovatelné z jednotlivých stanovišť skeneru. 

 

 

Obrázek 42: Naměřené podrobné body mostu ze stanoviska 4003 
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Po vhodném rozmístění těchto vlícovacích bodů byl skener ustanoven na stativ  

a byly nastaveny jednotlivé parametry skenování (obr.44). 

Jako první bylo opět nutné jako u totální stanice založení nové zakázky. 

Po založení byly nastaveny parametry skenování. Nejdříve hustota bodů, která byla 

zvolena jako střední z vnější části mostu a poté uvnitř mostní konstrukce byla hustota 

skenování bodů zvolená jako maximální. Dále bylo nastaveno fotogrammetrické 

snímkování objektu při skenování, funkce dvojitého skenování pro odstranění pohybujících 

se aut po vozovce při skenování a jako poslední parametr byla zapnuta funkce VIS,  

která umožnila a zrychlila automatickou registraci mračen ihned po dokončení skenování.  

Obrázek 43: Stabilizovaný vlícovací bod v prostoru skenování 
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Skener byl po natavení jednotlivých parametrů umístěn na první stanoviště  

a pomocí aplikace Leica Cyclone FIELD 360 bylo spuštěno skenování. Skenování 

probíhalo celkem z 10 stanovišť (obr.45). 

Doba skenování na jednom stanovišti byla individuální dle nastavených parametrů. 

Kvalita a hustota mračen bodů z jednotlivých stanovišť byla kontrolována v aplikaci Leica 

Cyclone FIELD 360. Zapnutá funkce VIS zajistila automatickou před registraci mračen 

bodů pro monitorování kvality dat v aplikaci. Při skenování mostního objektu bylo značné 

výškové převýšení mezi jednotlivými stanovišti. Hustota dopravy během měření v tomto 

úseku nebyla velká a díky funkci dvojitého skenování byly vyselektovány jezdící 

automobily. 

 

Obrázek 44: Nastavení parametrů skeneru 
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Celková doba bezkontaktního skenování celého mostního objektu trvala necelou 

jednu hodinu. Při měření a skenování objektu nedošlo k žádným komplikacím  

a ani technickým závadám. Data byla uložena do paměti skeneru pro následnou úpravu  

a jejich zpracování. 

 

10 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Naměřená data se před tvorbou 3D modelu musela nejprve upravit k importu  

do zpracovatelského softwaru. Pro zpracování těchto dat byly vybrány jednotlivé softwary, 

kde jejich význam i postup je popsán a znázorněn v následujících kapitolách. 

Výsledným výstupem ze skeneru byl jednotný 3D model, který byl vyčištěný  

od nežádoucích elementů a vzniklého šumu. Výstupní naměřená data z totální stanice 

tvořila seznam souřadnic a 3D výkres mostního objektu z identických měřených bodů. 

 

Obrázek 45: Náhled do aplikace Leica Cyclone FIELD 360 
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10.1 Hardwarové vybavení 

Zpracování naměřených dat z laserového skenování vyžaduje velké požadavky  

na vysoký výkon hardwarového vybavení. Tento výkon výrazně ovlivňuje rychlost 

zobrazování dat a rychlost jejich zpracování. Data byla zpracována na učebně naší fakulty, 

která disponuje počítačem s vysokým hardwarovým vybavením. V níže uvedené tabulce 

jsou vypsány jednotlivé parametry tohoto vybavení. 

Tabulka 2: Využité hardwarové vybavení 

Operační systém  Windows 10 Enterprise 

Operační paměť (RAM) 64,0 GB 

Grafická karta  NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 

Procesor Intel(R) Core (TM) i9-7920X CPU (2.90 GHz) 

Úložiště disku 1x 3 TB SSD, 1x 500 GB HDD, 1x 3,6 GB SSD 

 

10.2 Zpracovatelské softwary 

Po dokončení skenování a měření byla naměřená data exportována z paměti 

skeneru a totální stanice na úložiště  počítače s výše uvedenými hardwarovými parametry. 

Prvním zpracovatelským softwarem pro naměřená data je software Cyclone register 360 

od firmy Lieca, který umožňuje registraci naměřených dat a jejich vizualizaci. 

10.2.1 Leica Cyclone register 360 

Prvním krokem v tomto softwaru bylo založení nového projektu a poté následoval 

import naměřených dat (obr.46). 

Obrázek 46: Založení projektu 
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Celkový počet  importovaných dat byl 57 GB celkem z 10 stanovisek (obr.47). 

Imporotvání těchto dat trvalo více než jednu hodinu. Výsledkem importu bylo vytvoření 

sítě stanovisek a jejich vzájemných propojení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé barvy, kterými jsou stanoviska propojena vyjadřují sílu v návaznosti  

na další stanoviska (obr.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 47: Import dat do softwaru 

Obrázek 48: Vzájemné propojení mezi stanovisky 
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Při této návaznosti vznikly linie, které nebyly označeny zelenou barvou.  

Pro registraci a vytvoření jednotného mračna bodů bylo nutné, aby všechny linie byly 

zelené a zvýšila se tak přesnost registrace. Bylo provedeno ruční posunutí jednotlivých 

mračen bodů z jednoho stanoviska v návaznosti na stanovisko další a bylo tak docíleno 

jejich nejpřesnějšího překrytí (obr.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé posuny mračen musely být prováděny z několika stanovisek. Výškové 

převýšení mezi některými stanovisky bylo velké, proto bylo nutné zajistit vizuální zarování 

a překrytí mračna bodů z jiného stanoviska, aby výškové i horizontální překrytí bylo 

jednotné (obr.50). 

 

 

 

 

 

Obrázek 49: Vizuální napojení jednotlivých mračen 

Obrázek 50: Jednotné napojení dvou mračen 
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Tato zarovnaná mračna byla jednotlivě registrována metodou mračno na mračno 

(obr.51). Po každém spojení se mračna registrovala a optimalizovala. Metoda registrace 

pomocí vlícovacích bodů byla považována jako za záložní variantu registrace,  

kdyby se metoda mračno na mračno nezdařila.  

Softwar při registraci vypočítal drobné ochchylky a spojil tyto dva skeny. Tímto 

postupem byla vytvořena měřická síť (obr.52). Z těchto výpočtů byl stanoven výsledný 

tvar sítě a byla určena přesnost registrace měřické sítě.  

 

 

Obrázek 52: Registrovaná měřická síť 

 

Obrázek 51: Registrace dvou skenů 
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Tento postup registrace zajistil finální 36% překrytí jednotlivých mračen přes sebe 

a celkovou sílu měřické sítě 35%. Tyto dvě hodnoty ovlivňoval počet stanovišt skenování  

a jejich hustota. Celková přesnost registrace mračno na mračno byla 0,0062 m. Všechny 

linie měřické sítě mají zelené spojení a odchylky jsou minimální. 

Dále bylo možné po registraci model ovládat jako jednotné mračno bodů.  

Na stanoviscích měřické sítě bylo možné provádět náhled a přepínat tak mezi HDR snímky 

skeneru a mračnem bodů (obr.53). Další úpravy modelu jsou popsány v níže uvedených 

softwarech. 

Posledním krokem v tomto softwaru byl export dat do formátu e.57 a .LGS, 

pro další modelaci i práci s objektem. Veškeré výstupy a protokoly z tohoto softwaru jsou 

součástí příloh diplomové práce a jsou popsány v kapitole Vytvoření dokumentace  

a protokolů naměřených dat. 

Obrázek 53: Jednotná síť mračna bodů 
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10.2.2 Leica jet stream viewer 

Tento uživatelský software umožňuje bezproblémové používání rozsáhlých mračen 

bodů s vysokorychlostním vykreslováním. Software je bezplatný a je možné ho stáhnout 

bez licence zdarma. 

Využitím Leica jet stream viewer byl zkontrolován soubor dat, který byl vytvořen 

v předešlém softwaru (obr.54). Všestranně byly využity i další funkce softwaru,  

které jsou popsány níže. 

Import dat byl proveden ve formátu .lgs a také byly následně zobrazeny obecné 

informace o projektu. Pro orientaci v prostoru bylo možné nahlížení ze všech měřických 

stanovisek.  

První funkcí, která byla využita v tomto softwaru pro ořezání modelu je funkce 

manually create clip box. Touto funkcí byla manuálně limitována oblast, ve které byl 

pouze mostní objekt. Bylo nutné si model otočit ze všech stran a tento clip box přesně 

v prostoru určit. Následně po usazení tohoto clip boxu bylo provedeno ořezání  

od něžádoucích skenovaných částí (obr.55). 

 

 

Obrázek 54: Import dat do Leica jet stream viewer 
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Druhou funkcí, která po ořezání modelu byla použita je vizualizace dat pomocí 

funkce cloud color. Tato funkce dokáže podbarvit mračno bodů ve variantě intenzity 

odstínů a intenzity ve stupnicích šedi. Z jednotlivých stanovisek byly provedeny tyto 

vizualizace (obr.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 55: Funkce clip box 

Obrázek 56: Funkce cloud color – Hue intensity 
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Software disponuje také funkcí measure distance, která nabízí odměřování 

vzdáleností (obr.58). Tato funkce byla využita pro porovnání vzdáleností jednotlivých 

prvků mostní konstrukce. Vzdálenosti těchto prvků tak byly vzájemně porovnány  

s poskytnutou technickou dokumentací výstavby a vzdálenostmi naměřenými z totální 

stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 58: Funkce měření vzdáleností 

Obrázek 57: Funkce color cloud – Grayscale intensity 
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Tento software byl dále využitý pro zobrazení a ořezání jednotného mračna bodů. Díky 

této vizualizaci dat bylo možné odměřit potřebné vzdálenosti jednotlivých prvků mostní 

konstrukce. Poté byl tento model limitován ohraničením a díky tomu byly odstraněny části 

nežádoucích bodů, které skener při skenování zachytil. Tím se i zmenšila celková velikost 

modelu. Po uložení byl model exportován do softwaru Leica 3DR pro další úpravu. 

Obrázek 59: Funkce měření vzdáleností 

Obrázek 60: Funkce měření vzdáleností 
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10.2.3 Leica 3DR 

Tento software nabízí úpravu a zpracování 3D digitálních dat. Díky vysokému 

výkonu dokáže pracovat s velkými sadami dat a vytvářet správu i publikaci dat 

z předešlých programů jako jsou Leica register 360 nebo Leica jet stream viewer. 

Software disponuje řadou funkcí. Přednostní funkcí je vytváření mesh modelu 

z mračna bodů, což je vytváření 3D trojúhelníkových sítí. K dalším, neméně důležitým 

funkcím patří také zpracování mračen bodů – automatická segmentace, odstranění šumu, 

vektorizace bodových mračen, extrakce hran a další automatizované funkce. Díky těmto 

funkcím je uvedený software univerzální nástroj pro modelování objektů s obecnými  

i matematicky nedefinovatelnými tvary. 

Jako první po spuštění tohoto softwaru bylo nutné nejprve importovat data,  

která budou následně upravována (obr.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importována byla mračna bodů ve formátu .lgs spolu s HDR fotografiemi  

ve formátu .jpg. Tyto fotografie byly před importem ještě konvertovány na snímky 

panoramatické pro následné texturování, které je popsáno níže. Tento import netrval 

dlouho díky redukci přebytečných dat v předešlém softwaru. 

 

Obrázek 61: Import dat – Leica 3DR 
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Po následném importu dat do grafické části byl nejprve odstraněn nadbytečný šum 

a bylo provedeno oříznutí nežádoucích částí modelu. Tento šum nebylo možné filtrovat 

hromadně, a proto bylo nezbytné očistit všechny části modelu ručním výběrem přes ikonu 

v hlavním roletovém menu clean separate. Tímto způsobem byl poté vybrán úsek,  

ve kterém probíhalo čištění. Důležité bylo vyčistit model ze všech stran a odstranit vzniklý 

šum, který se nacházel nahodile po celém mostním objektu (obr.62). 

Redukcí těchto nadbytečně naskenovaných dat byla snížena celková velikost 

souboru a dále byl model tímto krokem připraven pro následnou úpravu přes ikonu 

meshing workflow, která se taktéž nachází v hlavním roletovém menu. Zde byl vytvořen 

Mesh model, což je síťový model složený z vrcholů, ploch a hran, díky kterým je možné 

definovat 3D tvar objektu, a to za použití polygonových sítí tvořených nepravidelnými 

trojúhelníky a čtyřúhelníky. 

Nezbytné a důležité bylo správné nastavení parametrů mesh modelu, které se skládá 

z jednotlivých částí. První část byla nastavena jako mesh strategy, pomocí které se provedl 

postup modelingu. V druhé části byla zvolena metoda regular sampling, neboli pravidelné 

vzorování polygonových sítí. Dále byla softwarem přednastavena průměrná vzdálenost 

mezi body polygonových sítí a byla zapnuta detekce vzniklých děr,  

které při mesh modelingu vzniknou. Tyto díry se musely dále upravit, aby byl model  

po celé ploše jednotný. 

Obrázek 62: Funkce clean separate 
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Vzniklý model bylo nutné ještě upravit vyhlazením jeho ploch a vyplněním 

vzniklých děr. Tyto díry byly vyplněny v modelu pomocí funkce file holes,  

která to umožnuje  (obr.64).  

 

 

 

 

 

Díky opraveným vzniklým dírám v modelu byla zajištěna jeho vodotěsnost.  

Aby byla zajištěna hladkost modelu, bylo nutné upravit také vzniklé polygonové sítě, 

jejichž spojení v některých místech modelu bylo nadbytečné. Proto je bylo nutné redukovat 

(obr.65). 

Obrázek 63: Mesh model 

Obrázek 64:  Identifikace a označení děr v modelu 

Obrázek 65: Použití funkce file holes 
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Stejně jako u mračna bodů byla přes ikonu clean separate vybrána hromadným 

výběrem prvků polygonová síť mesh modelu. Bylo nutné model otočit do ideální polohy 

pro hromadné označení těchto prvků. Po výběru byla označena vybraná oblast a prvky 

polygonové sítě mesh modelu byly redukovány (obr.67).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesh model byl po redukci polygonové sítě připraven pro texturování. V úvodu 

byly zmíněny importované fotky do softwaru pořízené skenerem leica RTC 360. 

Obrázek 66: Hromadný výběr prvků polygonové sítě 

Obrázek 67: Redukce polygonové sítě mesh modelu 
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Tyto fotky byly použity pro texturování mesh modelu a výběr těchto fotek byl 

proveden přes ikonu texturing from images (obr.68). Texturování modelu bylo náročné  

pro některé detaily uvnitř mostní konstrukce. Vzniklé nedostatky by bylo možné napravit 

skenováním z více stanovisek a přidáním fotogrammetrického snímkování, ale to by  

se musela časově omezit doprava v tomto úseku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z texturovaného modelu byly následně vytvořeny řezy mostní konstrukce. Pomocí 

funkce measuring distance byly změřeny jednotlivé vzdálenosti pro následné porovnání 

s technickou dokumentací objektu a drátovým modelem vytvořeným z podrobných bodů 

totální stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 68: Texturovaný mesh model 

Obrázek 69: Řez mostní konstrukce a odměřování vzdáleností 
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10.2.4 Groma v. 8.0 

Ke komplexnímu zpracování dat z totální stanice byl vybrán software groma. Údaje 

stažené z totální stanice Trimble C5 byly importovány do softwaru v podobě zápisníku. 

Následovalo zpracování zápisníku, které vedlo k jednotlivým opravám. Pro výpočet 

souřadnic podrobných polohových bodů a stanovisek byla použita polární metoda dávkou. 

Výsledné souřadnice v podobě protokolu byly zobrazeny v grafice a následně uloženy  

pro zpracování dokumentace, která je součástí příloh diplomové práce (obr.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5 AutoCAD 2022 

Software autocad byl použitý pro tvorbu drátového modelu silničního mostu, 

vytvořeného ze souřadnic podrobných polohových bodů. Pro import dat ze softwaru 

Groma bylo nutné uložení do formátu .dgn pro grafické zobrazení 2D v softwaru Autocad. 

Celkem bylo do grafické části importováno 60 podrobných bodů.  

Obrázek 70: Protokol měření 
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Pro tvorbu drátového modelu bylo nejprve nutné uspořádání čísel  

a jejich jednotlivých výšek podle textového souboru seznamu souřadnic (obr.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro trojrozměrné zobrazení souřadnic (X, Y, Z) v grafické části bylo nutné u všech 

souřadnic doplnit ve vlastnostech výškovou hodnotu každého bodu. Po doplnění těchto 

hodnot byly v softwaru zobrazeny souřadnice v trojrozměrném prostoru. Následovalo 

spojení jednotlivých bodů a vytvoření kostry drátového modelu (obr.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 71: Autocad grafická část 

Obrázek 72: Trojrozměrné zobrazení drátového modelu 
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Vytvořením drátového modelu byly získány jednotlivé šikmé vzdálenosti mezi 

body mostního objektu. Tyto hodnoty byly dále porovnány s projektovou dokumentací  

a vzdálenostmi získanými laserovým skenováním. Drátový model je součástí příloh 

diplomové práce. 

 

10.3 Porovnání naměřených hodnot 

V této části jsou porovnávány navzájem vzdálenosti půdorysu a podélného řezu 

projektované technické dokumentace jednotlivých prvků mostní konstrukce, kterými jsou: 

opěrné zdi, nosné konstrukce i přemostění, ocelové nosníky a pochůzné schodiště 

(obr.73,74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 73: Půdorys technické dokumentace 

Obrázek 74: Podélný řez technické dokumentace 
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Tyto prvky byly porovnány se vzdálenostmi naměřenými v terénu totální stanicí  

a laserovým skenováním. Výsledkem byla empirická střední chyba a empirická střední 

kvadratická chyba měření vzdáleností mezi totální stanicí a laserovým skenováním. 

Prvky mostní konstrukce byly orientovány na levou a pravou část mostu  

pro jednotný zápis do tabulek (tab.2,3). Do těchto tabulek byly vepsány skutečné 

projektované délky z technické dokumentace objektu a měřené vzdálenosti naměřené 

v terénu, ze kterých vznikl 3D model a drátový model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených vzdáleností mezi totální stanicí a skenerem byly vypočítány 

nejprve skutečné chyby měřených vzdáleností. S rostoucí vzdáleností se skutečná chyba 

úměrně zvětšovala. Dále byly z hodnot, které jsou uvedeny v tabulkách, stanoveny 

minimální a maximální měřené odchylky. Pro výpočet empirické střední chyby  

a empirické střední kvadratické chyby byly použity stanovené vzorce: 

                                                       𝑚2 =
[𝜀]

𝑛
,𝑚 = √

[𝜀2]

𝑛
                                                              (5) 

Kde: 

[𝜀] – Skutečná hodnota čtverce chyb 

 𝑛 –  Počet vzdáleností označovaných jako soubor chyb 

[𝜀2] –  Násobek skutečné hodnoty čtverce. 

 

LEVÁ ČÁST MOSTU

Název/Číslo bodu Technická dokumentace Totální stanice Laserové skenování

 levá opěrná zeď /6,7 24,553 24,531 24,547 -1,6 2,56

pravá opěrná zeď/4,5 7,647 7,651 7,642 0,9 0,81

přemostění /24,6 37,751 37,723 37,761 -3,8 14,44

výška ocelového nosníku / 33,34 1,2 1,208 1,203 0,5 0,25

celková délka levé části mostu / 4,7 91,374 91,346 91,387 -4,1 16,81

34,87

Skutečná chybaMěřené délky (m)

𝜀 ( 𝑚) 𝜀  ( 𝑚)

PRAVÁ ČÁST MOSTU

Název/Číslo bodu Technická dokumentace Totální stanice Laserové skenování

 levá opěrná zeď /18,23 18,512 18,523 18,512 1,1 1,21

pravá opěrná zeď/22,20 27,499 27,508 27,527 -1,9 3,61

přemostění /21,17 37,751 37,735 37,774 -3,9 15,21

výška ocelového nosníku / 35,36 1,2 1,209 1,205 0,4 0,16

celková délka levé části mostu / 18,20 79,323 79,366 79,329 3,7 13,69

33,88

Skutečná chybaMěřené délky (m)
𝜀 ( 𝑚) 𝜀  ( 𝑚)

Tabulka 3: Levá část 

Tabulka 4: Pravá část 
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Výsledné hodnoty a rozbory měřených délek ovlivňovaly a zatěžovaly náhodné 

chyby i omyly, systematické chyby a chyby měření. Výsledné parametry sloužily  

pro orientační porovnání metod měření totální stanicí a pozemním laserovým skenováním, 

vzhledem k projektovaným délkám dokumentace. Projektová dokumentace byla zvolena 

jako výchozí měření, byla zjištěna minimální a maximální odchylka spolu s empirickou 

střední kvadratickou chybou ±0,026 m. 

11 TVORBA DOKUMENTACE A PROTOKOLŮ 

Důležitou součástí každého měření je vyhotovení protokolů měření a následná 

tvorba technické dokumentace. V tomto případě se jednalo o protokol z registrace dat 

laserového skenování a dále o protokol o výpočtech, spolu se zápisníkem měření totální 

stanicí a technickou dokumentací, v podobě vizualizace 3D prostorových dat.  

Tvorba protokolu z přístroje Leica RTC 360 proběhla prostřednictvím softwaru 

Leica Cyclone register 360. Protokol obsahuje výsledné dosažené hodnoty, výpočty 

registrací cloud to cloud a přesnost i překrytí u jednotlivých stanovisek (obr.75). Výsledný 

protokol byl uložen ve formátu .pdf a znázorněn v příloze č.2. 

Vytvoření protokolu z přístroje Trimble C5 proběhlo prostřednictvím softwaru 

Groma v.8.0. Z uložených dat vznikl protokol, který byl složený ze zápisníku měření, 

protokolu o výpočtech a seznamu souřadnic podrobných bodů (obr.76). Tento protokol byl 

taktéž uložen ve formátu .pdf a znázorněn v příloze č.4. 

Empirická střední chyba (m) ±0,04 

Empirická střední kvadratická chyba (m) ±0,026

Minimální ochylka (cm) 0,5

Maximální odchylka (cm) 4,1

Součet odchylek (cm²) 34,87

Výsledky levé části mostu

Empirická střední chyba (m) ±0,03

Empirická střední kvadratická chyba (m) ±0,026

Minimální ochylka (cm) 0,4

Maximální odchylka (cm) 3,9

Součet odchylek (cm²) 33,88

Výsledky pravé části mostu

Tabulka 5: Výsledné parametry levé části 

Tabulka 6: Výsledné parametry pravé části  

: Výsledné parametry pravé části 
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Dokumentace mostního objektu byla tvořena vizualizací dat ve výše uvedených 

zpracovatelských softwarech. Tvorba dokumentace v podobě 3D vizualizace dat byla 

vytvořena v softwaru Leica 3DR a byla znázorněna v příloze č.3. Dokumentace obsahuje 

měřické náčrty, vizualizaci jednotného mračna bodů z různých stanovišť, řez mostní 

konstrukcí, podbarvení mračna bodů různými typy, mesh model, texturovaný 3D model  

a drátový model silničního mostu, který má samostatnou přílohu č.5 (obr.77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\ 

 

Obrázek 76: Protokol o registraci Leica RTC 360 Obrázek 75: Protokol o výpočtech Trimble C5 

Obrázek 77: Vizualizace dat dokumentace 
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12 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo bezkontaktní měření dvěma rozdílnými 

geodetickými metodami, vzájemné porovnání obou metod a vytvoření dokumentace spolu 

s prezentací dat v podobě 3D vizualizace. Kombinací totální stanice a pozemního 

laserového skenování byla získána data, která byla následně zpracována.  

Použitím totální stanice Trimble C5 byly získány polohové i výškové údaje šedesáti 

podrobných bodů mostní konstrukce. Tyto údaje byly získány ze čtyř stanovisek, pomocí 

kterých byla vytvořena měřická síť. Zpracování dat z proběhlo v softwaru Groma, který 

byl vybrán pro výpočetní část a software Autocad, který byl vybrán pro grafické 

znázornění a tvorbu drátového modelu. Použitím pozemního laserového skeneru Leica 

RTC 360 byla získána data v podobě mračen bodů, z celkem deseti stanovisek. 

Dohromady bylo získáno okolo 180 milionů bodů a 50 HDR snímků ze skeneru.  

Zpracování spolu s úpravou dat proběhlo v jednotlivých zpracovatelských 

softwarech Leica – cyclone register 360, jet stream viewer a 3DR, které disponovaly 

funkcemi pro tvorbu 3D vizualizace. Data byla nejdříve registrována v jednotné mračno 

bodů, se kterým bylo možné postupně vytvořit 3D model silničního mostu. Následovala 

redukce a vyčištění od nadbytečných dat, které vznikly při skenování, a to pro snížení 

celkové velkosti datové sady.  Z oříznutého jednotného mračna bodů byl vytvořen  

mesh model, který bylo nutné dále upravit pro následné texturování  

z HDR panoramatických fotek laserového skeneru. Výsledkem byl prostorový texturovaný 

3D model silničního mostu, ze kterého vznikla dokumentace v podobě protokolu  

o registraci dat spolu s vizualizací dat. Dále bylo provedeno na 3D modelu odměřování 

vzdáleností charakteristických prvků mostní konstrukce pro porovnání s výslednými daty 

z totální stanice a laserového skenování. Poskytnutá projektová dokumentace sloužila jako 

výchozí měření pro porovnání výsledné přesnosti. Na 3D modelu byla zjištěna empirická 

střední kvadratická chyba na obou částech mostní konstrukce ±0,026 m oproti projektové 

dokumentaci. 

Výsledný 3D model mostního objektu spolu s dokumentací, by se mohl budoucnu   

využít za účelem vylepšení kvality projektové dokumentace, především při rekonstrukci 

mostu nebo při projektování podobných konstrukcí. Model by mohl mít také uplatnění   

pro řešení spádových odvodnění v softwarových programech. V neposlední řadě může 3D 

model mostního objektu sloužit jako 3D dokumentace geoportálu ŘSD. 
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Seznam použitých zkratek 

3D                    Trojrozměrný prostor (x, y, z) 
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