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Anotace 

Diplomová práce se zabývá využitím technologie 3D laserového skenování při 

zaměření suterénu budovy a vytvoření 3D modelu. Teoretická část popisuje obecný princip 

laseru, princip laserového skenování a jeho praktické využití. Praktická část  popisuje postup 

měření, zpracování naměřených dat a tvorbu 3D modelu.  

Klíčová slova 

3D Laserové skenování, mračno bodů, registrace mračna bodů, 3D model 

Abstract 

The diploma thesis deals with the use of 3D laser scanning technology in the 

focus of the basement of the building and the creation of a 3D model. The theoretical part 

describes the general principle of the laser, the principle of laser scanning and its practical 

use. The practical part describes the measurement procedure, processing of measured data 

and creation of a 3D model. 
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1. ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zaměření suterénu budovy rektorátu VŠB-TUO 

pomocí technologie 3D laserového skenování, vizualizace naměřených dat a jejich 

zhodnocení. Diplomová práce se zabývá postupem získání dat a jejich následnými 

možnostmi zpracování včetně tvorby 3Dmodelu. 

Pozemní laserové skenování je moderní metoda, umožňující získání velkého 

množství dat v relativně krátkém čase s dostatečnou přesností. Tato technologie se využívá 

například k zaměření geometricky složitých konstrukcí a staveb, podzemních prostor  

a dalších objektů, které není možné změřit běžnými geodetickými metodami. 

První část práce je teoretická, popisuje princip fungování laseru. Dále obsahuje 

definice základních pojmů laserového skenování, rozdělení skenerů a principy fungování. 

Následují kapitoly popisující vlivy ovlivňující kvalitu skenování, praktické využití 

laserových skenerů a způsoby registrace mračen bodu. 

Ve druhé, praktické části, je popisována lokalita měření, použité přístrojové  

a softwarové vybavení, rekognoskace terénu, postup měření a následné zpracování 

naměřených dat. 
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2. LASER 

Laser je složité zařízení s širokým uplatněním v mnoha oborech. Laser se skládá 

aktivního prostředí, zdroje záření a rezonátoru, tvořeného nepropustným a polopropustným 

zrcadlem. 

 

Obrázek 1 Schéma laseru 

Zdroj záření vybudí elektrony v aktivním prostředí. Dojde k přechodu elektronů ze 

základní energetické hladiny na vyšší a dojde k absorpci fotonu tzv. excitaci. Elektrony se 

následně vrátí na nižší energetickou hladinu a dojde k emisi fotonů. Fotony dále interagují 

s dalšími elektrony. Výsledný světelný svazek opustí rezonátor polopropustným zrcadlem a 

vzniká monochromatické koherentní elektromagnetické záření [7]. 

2.1.  Typy laserů 

Všechny lasery pracují na stejném základě stimulované emise, ale liší se dle 

konstrukce a vlastností. Dělí se dle následujících skupin: 

• Skupenství aktivního prostředí: pevná látka, kapalina, plyn, polovodič 

• Vlnová délka: infračervené, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové 

• Excitace: optickým zářením, elektrickým polem, chemickou reakcí 

• Počet energetických hladin: 2, 3 a více 

• Režim práce: pulzní, kontinuální 
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Laser má široké využití v mnoha oborech jako například průmysl, geodézie, 

medicína, výzkum. S použitím laseru vzniká bezpečnostní riziko, kdy může dojít k trvalému 

poškození sítnice. Laser je koherentní a má tedy velmi malý rozptyl. Může proto dojít 

k přehřátí daného bodu a trvalému poškození zraku. S ohledem na bezpečností rizika se 

proto lasery dělí do čtyř tříd bezpečnosti: 

• Třída I  - možnost trvalého pohledu do laseru bez následků 

• Třída II  viditelné kontinuální záření, před poškozením oka chrání mrkací 

reflex 

• Třída III – oko může být poškozeno při použití optiky, nutno používat 

ochranné pomůcky, emise do 0,5 W 

• Třída IV – emise přesahuje 0,5 W [5] 

3. LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Technologie laserového skenování se v posledních dvou dekádách velmi rychle 

rozvíjí a umožňuje vysoce automatizované zaměření. V oblasti geodézie se nepochybně 

jedná o technologii budoucnosti, která již dnes vytlačuje klasické metody v mnoha 

oblastech. 3D laserové skenery jsou zařízení sloužící k bezkontaktnímu určování 

prostorových souřadnic, 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, 

podzemních prostor, historických a dalších objektů s vysokou přesností v relativně krátkém 

čase. Výsledná naměřená data lze zobrazit pomocí specializovaných softwarů ve formě 

mračna bodů. Toto mračno je základem pro tvorbu 3D modelu, který lze následně dále 

zpracovat například v CAD systémech. [1]. 

3.1.  Definice základních pojmů 

V této části budou popsány pojmy z oblasti laserového. Uvedené definice jsou dle [1]. 

3D skenovací systém – systém umožňující převést reálný objekt do podoby počítačového 

virtuálního modelu. Je složený ze 3D skeneru, řídící jednotky, programu pro řízení 

skenování, programu pro zpracování naměřených dat a příslušenství (baterie, stativ, terče, 

apod.).  

3D skener – zařízení, schopné po zadání parametrů skenování automaticky určit prostorové 

souřadnice bodů objektu. 
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3D laserový skener – 3D skener používající při měření laserové zařízení. 

Parametry skenování – jsou údaje, které je nutné před skenováním nastavit. Jedná se o 

velikost a polohu skenovaného prostoru, hustotu skenování, snímkování kamerou, atd. 

Skenovaný prostor – je dán úhlovým rozsahem, ve kterém skener určuje prostorové 

souřadnice bodů objektu.  

Mračno bodů – soubor zaměřených bodů ve 3D na povrchu skenovaného objektu. 

Jednotlivé body jsou měřeny neselektivně.  

Sken – mračno bodů získané z jednoho stanoviska skeneru, při jednom měření a jednom 

nastavení parametrů skenování.  

Přesnost měření skeneru – přesnost určení jednoho bodu na objektu. 

Registrace – proces transformace dat z jednotlivých stanovisek skeneru do jednoho 

souřadnicového systému.  

Vizualizace – zobrazení vytvořeného 3D modelu. 

Textura – funkce, která přiřazuje bodům plochy barvy. 

3.2.  Základní typy skenerů 

Důležitou vlastností 3D laserových skenovacích systémů je tvar zorného pole. 

Zorné pole je vymezeno maximálním úhlovým rozdílem krajních výstupních svazků paprsků 

a udává se ve stupních v horizontálním a vertikálním směru. Laserové skenery fungují tak, 

že laserový svazek je naváděn podle programu na body rastru ve sloupcích a řádcích,  jsou 

měřeny horizontální a vertikální úhel a také délka. Některé modely skenerů tak činí pomocí 

systému dvou zrcadel nebo hranolů se vzájemně kolmými osami otáčení. Svazek je pak 

rozmítán v malém zorném poli, podobně jako v případě kamer nebo fotoaparátů. Tento typ 

skeneru se nazývá kamerový. Panoramatický skener funguje tak, že je za pomoci 

servomotorů otáčeno celou dálkoměrnou součástí. Tímto způsobem lze obsáhnout téměř 

celé okolí. Terestrické skenovací systémy fungují na principu prostorové polární metody 

nebo metody prostorového protínání vpřed ze základny [1]. 
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Obrázek 2 Kamerový a panoramatický skener [1] 

3.2.1. Metoda prostorového protínání vpřed 

První terestrické skenovací systémy pracovaly na principu prostorového protínání 

vpřed z úhlů (Obrázek 3). Metoda spočívá ve výpočtu souřadnic měřeného bodu na základě 

určených horizontálních (ω1, ω2) a zenitových úhlů (ε1, ε2) a známé délky základny a [1]. 

 

Obrázek 3 Princip prostorového protínání vpřed z úhlů [1] 

3.2.2. Prostorová polární metoda 

Převážná část skenerů využívá k určení polohy bodu prostorovou polární metodu. 

Jednotlivé body v mračnu bodů jsou definovány pravoúhlými souřadnicemi (x, y, z) 

v souřadnicovém systému skeneru. K určení souřadnic bodu P je třeba znát délku l, 

horizontální úhel ω  a zenitový úhel ε. Úhly lze získat například z polohy zrcadel, které 

promítají laserový svazek a délku impulsním dálkoměrem skeneru synchronizovaně 

s polohou zrcadel [1]. 
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Obrázek 4 Princip prostorové polární metody [1] 

3.3.  Měření délky 

Určení vzdálenosti je u skenovacích systémů založeno převážně na elektronickém 

nebo optoelektronickém způsobu měření.  

3.3.1. Elektronické měření délek 

Elektronické dálkoměry používané ve skenovacích systémech se podle principu 

měření dělí na impulsní a fázové. Elektromagnetické vlnění vychází z vysílače, odrazí se od 

povrchu měřeného objektu a vrací se zpět do přijímače (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Princip elektronického dálkoměru [1] 
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Impulsní dálkoměry jsou založeny na principu měření tranzitního času 

elektromagnetického impulsu, mezi jeho vyzářením a příjmem jeho odrazu od měřeného 

předmětu. Tranzitní čas se vypočte dle: 

 
𝟐𝒅 = 𝒗 ∙ 𝒕 → 𝒅 =

𝒗 ∙ 𝒕

𝟐
 

(1) 

Vysílač vyšle impuls, který současně spustí elektronické měření času. Impuls se 

odrazí a dopadne na přijímač, čímž se ukončí měření času (t). Ze známé rychlosti šíření 

elektromagnetického záření prostředím (v) se určí dvojnásobek měřené vzdálenosti (d). 

Fázový dálkoměr pracuje na principu měření fázového rozdílu, vzniklého mezi 

vyslaným a přijatým signálem. Fázový dálkoměr vyšle modulovanou vlnu o určité fázi φ1, 

odrazí se od objektu a vrací se vlna o fázi φ2. Ze zjištěného fázového rozdílu se určí měřená 

délka. Vlna musí být delší než měřená délka, protože jinak nelze určit počet celý vln.  

Z tohoto důvodu dálkoměr vysílá několik vln s různými délkami, aby bylo možné délku určit 

co nejpřesněji [1]. 

3.3.2. Optoelektronické měření délky 

Princip optoelektronického určení délky spočívá v řešení obecného rovinného 

trojúhelníku, ve kterém je známa délka základny a k ní přilehlé úhly jsou známy nebo 

měřeny. Nevýhodu této metody představuje pokles přesnosti s rostoucí měřenou délkou. 

Metoda dosahuje vysoké přesnosti na velmi krátké vzdálenosti [1]. 

3.4.  Principy rozmítání svazku 

Naskenování bodů objektu, lze dosáhnou různými principy rozmítání laserového 

svazku, kterými jsou na povrchu objektu měřeny body v profilech se zvolenou hustotou. 

Výsledkem měření je mračno bodů. 

Pro rozmítání laserového svazku se využívá několik způsobů. První možností je 

rozmítat laserový svazek za pomoci rotujícího zrcadla (Obrázek 6). 
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Obrázek 6 Princip rozmítání paprsku zrcadlem [1] 

Druhou možnost, jak rozmítat laserový paprsek, představuje použití rotujícího 

odrazného hranolu. Hranol má obvykle tvar pravidelného n-úhelníku a jeho osou rotace je 

normála procházející těžištěm. Princip rozmítání svazku za pomoci odrazného hranolu 

zobrazuje následující obrázek (Obrázek 7). 

 

Obrázek 7 Princip rozmítání svazku odrazným hranolem [1] 

 Dalším využívaným způsobem vychylování laserového svazku je využití rotace 

zdroje záření ve dvou osách. Tento princip popisuje Obrázek 8. 
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Obrázek 8 Princip rozmítání svazku rotací zdroje záření [1] 

Čtvrtým používaným systémem je rozmítání svazku pomocí rotujícího zrcadla, 

které směřuje laserový svazek do vstupů optických vláken uspořádaných do kružnice. 

Z kružnice jsou potom vlákna rozvinuta do roviny, ve které optická vlákna vytvářejí vějíř 

s potřebným úhlem rozbíhavosti. Princip zobrazuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 Princip rozmítání svazku optických vláken [1] 

Poslední možnost, jak svazek rozmítat, je využití statického optického elementu, 

který vytváří v prostoru výseč světelné roviny. Předmět umístěný na podstavci se otáčí okolo 

svislé osy. Obraz vzniklého světelného profilu je zaznamenán snímačem a model předmětu 

vzniká v počítači spojováním obrazů jednotlivých stop. Tento princip zobrazuje Obrázek 10 

[1]. 
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Obrázek 10 Princip rozmítnutí svazku pomoci statického optického elementu [3] 

3.5. Dělení laserového skenování dle umístění skeneru 

Jedním ze základních způsobů dělení laserového skenování, je rozdělení podle 

umístění skeneru během skenování. Dělí se na: 

Letecké skenování (ALS – Airborne Laser Scanning) 

Pozemní skenování (TLS – Terrestrial Laser Scanning) 

Mobilní skenování (MLS – Mobile Laser Scanning) 

3.5.1. Letecké skenování 

Při leteckém skenování se nachází skener na letadle, vrtulníku, družici, nebo dnes 

stále více rozšířených bezpilotních systémech.. Letecké skenery jsou využívány například 

k získání digitálního modelu terénu, mapování záplavových území nebo pro dokumentaci 

liniových staveb (silnice, plynovody, parovody, apod.).  

Letecké laserové skenovací systémy se skládají z laserové jednotky, skenovací 

jednotky, GNSS a IMU (Inertial Measurement Unit). Princip tohoto typu skenování spočívá 

v měření vzdálenosti, kterou urazí laserový paprsek mezi zdrojem záření a zemským 

povrchem. V okamžiku vyslání laserového pulsu je současně měřena, pomocí navigačního 

systému letadla, přesná poloha skeneru, rychlost a směr letu. Tímto způsobem lze získat 

polohu bodu na zemském povrchu s vysokou přesností. 
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Laserový paprsek se při průchodu k zemskému povrchu postupně odráží od 

překážek (stavby, vegetace apod.) a část může proniknout až na samotný terén. Přístroje 

dokážou vyhodnotit pořadí odrazů v rámci jednoho paprsku. Jestliže dojde k vícenásobnému 

odrazu, z prvního odrazu se získají informace o povrchu, kde došlo k odrazu a z posledního 

údaje o terénu. Výsledné mračno bodů obsahuje všechny naměřené body bez úprav. Hustota 

skenování závisí na výšce letu a druhu skeneru. Mračno obsahuje šum a chyby, které mohou 

být způsobeny náhodnými odrazy nebo stavem atmosféry. Proto je potřeba získané mračno 

dále filtrovat od šumu a klasifikovat. Výstupem může být například 3D model města nebo 

digitální model terénu [4]. 

 

Obrázek 11 Letecké laserové skenování [6] 

3.5.2. Pozemní skenování 

Principem fungování pozemních laserových skenerů je navádění laserového 

paprsku podle programu na body rastru ve sloupcích a řádcích. Je měřena vzdálenost, 

horizontální a vertikální úhel. Hustota skenování je velmi vysoká (několik bodů na cm2).  

Typ laserového skeneru (kamerový nebo panoramatický) se volí dle vzdálenosti 

skenovaného objektu. Pro skenování vzdálených objektů se využívá kamerový skener, 

v případě skenování bližších objektů a interiéru se potom volí panoramatický skener. 

S ohledem na rozlišení skenu, trvá skenování na jednom stanovisku řádově od několika 

desítek sekund při nižším rozlišení, po nižší jednotky minut při nejvyšší kvalitě. Pozemní 

skenování se využívá například při měření tunelů, dokumentaci historických památek, 

archeologii, modelování měst, tvorbě virtuální reality a mnoha dalších případech [4]. 
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Obrázek 12 Statické laserové skenery 

3.5.3. Mobilní laserové skenování 

Mobilní skenování se s ohledem na umístění skeneru dělí do dvou kategorií: 

• Mobilní mapování skenery umístěnými na automobilu, lodi, autonomních vozidle, 

lokomotivě, apod. 

• Ruční skenování 

Princip mobilního skenování, kdy je nosičem dopravní prostředek, je stejný jako v 

případě leteckého skenování. Měřená vzdálenost je kratší a opět je třeba znát přesnou polohu 

nosiče a směr měření. Přesnost polohy zajišťuje inerciální měřící jednotka (IMU). Systém 

musí být schopen fungovat i v případě, kdy dojde ke ztrátě signálu. Například vlivem 

průjezdu tunelem. Ve většině případů probíhá souběžně s laserovým skenováním také 

pořizování snímků digitální kamerou. Každý bod tak získává i RGB informaci. Mobilní 

laserové skenování se využívá například k mapování ulic, nebo liniových staveb. 
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Obrázek 13 Mobilní skenování 

Ruční laserové skenery mají dosah jen několika málo metrů. Slouží k měření za 

chůze, měření drobných předmětů a detailních částí. Využívají se například k dokumentaci 

artefaktů, tvorbu modelů pro 3D tisk, přesné měření strojních součástek, apod [4]. 

 

 

Obrázek 14 Ruční laserové skenery 

4. FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA PŘESNOST SKENOVÁNÍ 

Laserové skenovací systémy se skládají z mnoha částí. Každá z těchto částí, je 

vyrobena a pracuje s určitou nejistotou. Tyto vlivy nelze při měření ovlivnit a jsou 

označovány jako vnitřní. Vlivy působící mimo přístroj, které je možné nepřímo ovlivnit, 

jsou vlivy vnější. Mezi ně patří například atmosférické podmínky, barva, lesklost a tvar 

skenovaného objektu, apod.  
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Přesnost měření laserovými skenery je ovlivněna přesností určení úhlů  

a vzdáleností. Je třeba si uvědomit, že při určování geometrických charakteristik ze 

skenovaného modelu, jsou plochy, útvary a další části objektu určovány z velkého množství 

bodů. Vzhledem k náhodné složce úplné chyby jsou určené hodnoty přesnější než určení 

polohy jednoho měřeného bodu objektu [1]. 

4.1. Vnitřní vlivy 

Mezi vnitřní vlivy patří chyby měření skeneru. Jedná se o chyby měření 

vodorovných a zenitových úhlů a chyby měření délek. Směrodatné odchylky popisují 

náhodné složky těchto chyb. Skener je také zatížen řadou systematických chyb, které závisí 

na principu skeneru. K těmto chybám patří osové excentricity, obdobně jako v případě 

teodolitu. Dále systematické chyby měření úhlů a systematické chyby měření délek.  

Tyto vlivy je možné je potlačit kalibrací, ale nelze je potlačit postupem měření. Osové chyby 

mají velký vliv, ale dosud není možné je odstranit měřením ve dvou polohách jako v případě 

teodolitu. Dosud neexistuje skener umožňující měření ve dvou polohách.  

Většina laserových skenovacích systémů využívá k určení souřadnic bodů 

prostorové polární metody. Rovnice pro výpočet souřadnic x, y, z je následující: 

 𝑥𝑃 = 𝑙 ∙ cos(𝜔) ∙ sin(𝑧)  

 𝑦𝑃 = 𝑙 ∙ sin(𝜔) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑧) (2) 

 𝑧𝑃 = 𝑙 ∙ cos(𝑧)  

Před výpočte směrodatných odchylek je nejprve potřeba vypočítat skutečné chyby 

měřených veličin (ε): 

 𝜀𝑥 = cos(𝜔) ∙ sin(𝑧) ∙ 𝜀𝑙 − 𝑙 ∙ sin(𝜔) ∙ sin(𝑧) ∙ 𝜀𝜔 + 𝑙 ∙ cos(𝜔) ∙ cos(𝑧) ∙ 𝜀𝑧  

 𝜀𝑦 = sin(𝜔) ∙ sin(𝑧) ∙ 𝜀𝑙 − 𝑙 ∙ cos(𝜔) ∙ sin(𝑧) ∙ 𝜀𝜔 + 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑧) ∙ 𝜀𝑧 (3) 

 𝜀𝑧 = cos(𝑧) ∙ 𝜀𝑙 − 𝑙 ∙ sin (𝑧) ∙ 𝜀𝑧  
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Pokud jsou známy směrodatné odchylky měřených veličin σl, σω, σz, potom se podle 

zákona hromadění směrodatných odchylek, určí směrodatné odchylky souřadnic bodů dle: 

 
𝜎𝑥

2 = 𝑐𝑜𝑠2(𝜔) ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝑙
2 + 𝑙2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜔) ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝜔

2 + 𝑙2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝜔)

∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝑧) ∙ 𝜎𝑧
2 

 

 
𝜎𝑦

2 = 𝑠𝑖𝑛2(𝜔) ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝑙
2 + 𝑙2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝜔) ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝜔

2 + 𝑙2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜔)

∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝑧) ∙ 𝜎𝑧
2 

(4) 

 𝜎𝑥
2 = 𝑐𝑜𝑠2(𝑧) ∙ 𝜎𝑙

2 + 𝑙2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝑧
2  

Pro určení směrodatné odchylky v poloze bodu, popisující vzdálenost změřeného 

bodu od jeho správné polohy, je podobně jako v případě směrodatné odchylky, nutné nejprve 

určit skutečnou chybu polohy bodu: 

 𝜀𝑃 = √𝜀𝑥
2 + 𝜀𝑦

2 + 𝜀𝑧
2 (5) 

Použitím zákona hromadění směrodatných odchylek, se odvodí rovnice směrodatné 

odchylky v poloze [1]: 

 𝜎𝑃
2 = 𝜎𝑙

2 + 𝑙2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ∙ 𝜎𝜔
2 + 𝑙2 ∙ 𝜎𝑧

2 (6) 

4.2. Vnější vlivy 

Výsledky měření také ovlivňují vnější vlivy, mezi které patří například 

atmosférické podmínky, tvar, barva a lesklost povrchu objektu a další.  

4.2.1. Vliv prostředí na průchod svazku 

Laserové skenování často probíhá v opticky a časově nestálých přízemních 

vrstvách zemské atmosféry. Dochází ke změnám indexu lomu prostředí, působením změn 

atmosférických parametrů (teplota, vlhkost vzduchu, tlak) a toto prostředí se z optického 

hlediska následně stává nehomogenním. Paprsky elektromagnetického záření se při 

průchodu tímto nestálým prostředím, zakřivují a stávají se z nich obecné prostorové křivky. 

Tento jev se označuje jako atmosférická refrakce. Obecné prostorové křivky se odchylují od 

přímé spojnice o refrakční úhel, který lze rozložit na horizontální a vertikální složku 

refrakce. Horizontální refrakce ovlivňuje vodorovné měřené směry nebo azimuty. Vertikální 

složka refrakce ovlivňuje svislé úhly. Prostorové zakřivení způsobuje prodloužení, skutečné 

dráhy svazku oproti přímé spojnici [1]. 
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4.2.2. Vliv geometrie skenovaných objektů na měření 

Laserové skenovací systémy používají k měření délky elektromagnetické záření 

odražené od měřeného povrchu. Dopad záření na povrch a vznik jednotlivých složek je 

znázorněno na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Dopad laserového paprsku na povrch 

Jestliže je velká odchylka dráhy svazku a normály (odchylky jsou blízké 90°), 

nedojde k odrazu zpět na skener nebo k němu, dochází ke dvoj a vícenásobným odrazům. 

Výsledkem měření jsou po vícenásobném odrazu souřadnice bodu P‘ namísto bodu P.  

Pro laserové skenovací systémy je klíčová složka dopadajícího záření, která je odražena zpět 

k přístroji. Hodnota intenzity složky dopadajícího záření klesá se zvyšujícím se úhlem 

dopadu. Potom může dojít k tomu, že vzdálenost je po vícenásobném odrazu změřena 

chybně nebo není změřena vůbec. Vícenásobný odraz je zobrazen na Obrázku 16.  

 

Obrázek 16 Dvojnásobný odraz paprsku [1] 
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Dalším typem nepřesnosti, ke které může dojít, je efekt, kdy má v dané vzdálenosti 

určitý průměr a pokud dopadne na rozhraní ploch, určená vzdálenost je průměrnou 

vzdáleností oblasti dopadu svazku. K tomuto efektu může dojít při měření ostrých hran 

objektu. Efekt zkreslené vzdálenosti měřením na rozhraní je znázorněn na Obrázku 17 [1].  

 

Obrázek 17 Zkreslení měřené vzdálenosti na rozhraní 

4.2.3. Vliv povrchu skenovaných objektů na měření 

Další faktor ovlivňující měření laserovými skenovacími systémy je povrch a jeho 

schopnost odrážet elektromagnetické záření. Odrazná schopnost povrchu závisí na: 

• Vlastnostech dopadajícího záření (vlnová délka, polarizace) 

• Materiálu (barva, odrazivost) 

• Geometrických vlastnostech (drsnost) 

Záření odražené zpět, je klíčovou složkou odraženého záření při měření laserovými 

skenery. Při pominutí případu svazku dopadajícího kolmo na zrcadlový povrch, k odrazu 

zpět na skener dochází pouze difúzním odrazem (odraz rozptýlený do různých směrů). 

Kvalita difúzního odrazu je dána barvou a drsností povrchu. V Tab. č. 1 jsou uvedeny 

příklady vybraných materiálů a jejich reflektivita v procentech. 
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Tab. č.  1 Reflektivita materiálů [8] 

Materiál Reflektivita

Bílý papír do 100 %

Stavební dřevo (borovice, čistá, suchá) 94%

Sníh 80-90%

Bílé zdivo 85%

Jíl, vápenec do 75%

Potištěný novinový papír 69%

Listnaté stromy 60%

Jehličnaté stromy 30%

Plážový, pouštní písek 50%

Hladký beton 24%

Asfalt s oblázky 17%

Láva 8%

Černý neopren 5%

Černá pryž pneumatiky 2%  

5. VYUŽITÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ V PRAXI 

Laserové skenování se stalo pravděpodobně nejefektivnější metodou sběru 

prostorových dat. Zejména díky vysoké přesnosti, krátké době sběru velkého množství dat  

a vysoké automatizaci. Tato metoda našla uplatnění v mnoha odvětvích. Hlavní využití 

nalézá především v průmyslu, například stavebnictví. Zde se terestrické laserové skenování 

využívá pro tvorbu detailních 3D modelů budov, detailnímu zachycení při mapování 

potrubních vedení. Se stavebnictvím souvisí také architektura, kde skenování slouží 

k zachycení složitých ozdobných fasád historických budov, říms, kleneb, celých interiéru 

kostelů a katedrál, apod. TLS se také často používá pro pořízení 3D modelů soch a jiných 

uměleckých předmětů. Získané modely slouží k renovaci těchto předmětů a také k uchování 

historického dědictví v digitální podobě. Příkladem zachování historického dědictví je 3D 

model amerického národního památníku Mount Rushmore, pořízeného Centrem pro 

digitální dokumentaci a vizualizaci. 
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Obrázek 18 Model Mount Rushmore zachycený laserovým skenerem [2] 

Další využití nachází TLS v přírodních vědách, především geografických. Jeden 

z hlavních směrů výzkumu v geovědních oborech, představuje studium tzv. 

enviromentálních hazardů. Jedná se o události, které představují větší nebo menší ztráty pro 

lidskou společnost. Za enviromentální hazardy se považují rychlé události, způsobené 

přírodními procesy nebo jevy související s činností člověka, přímo ohrožující lidské životy, 

majetek a životní prostředí. Velmi rozšířeným hazardem jsou svahové pohyby, které zahrnují 

sesuvy nebo skalní řícení. Svahové pohyby představují velké riziko, proto je důležité 

monitorovat tyto události, pečlivě je dokumentovat a odhalovat příčiny jejich vzniku,  

aby bylo možné jim efektivně předcházet. Laserové skenování lze využít i pro mapování 

jeskyní. Zde představuje TLS mimořádně přesnou metodu, která umožňuje složité jeskynní 

systémy zmapovat velmi přesně. 

 

Obrázek 19 Ukázka 3D modelu chodby Amatérské jeskyně [2] 
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Pozemní laserové skenování lze využít i v biologických vědách, kterými jsou 

například lesnictví nebo ekologie. V těchto odvětvích, se použitím laserového skenování, 

otevírají nové možnosti pro stanovování vegetačních parametrů, které se běžnými metodami 

určují velmi obtížně nebo jsou časově náročné. Příkladem takových parametrů je listová 

plocha, která ovlivňuje množství světla pronikajícího do nižších pater lesa. Dále lze pomocí 

TLS nedestruktivním způsobem zjistit množství biomasy, nacházející se v ekosystému [2]. 

 
Obrázek 20 Ukázka 3D skenu borovicového lesa [9] 

5.1. Použití skenování ve stavebnictví 

Hlavní využití nacházejí laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Zde jsou 

užívány k zaměření složitých technologických celků a konstrukcí, ke zjišťování stavu budov, 

mostů, přehradních hrází, pro údržbu a rekonstrukci liniových staveb, jako jsou dálnice  

a železniční tratě. Zde je možné TLS využít již na počátku, pro kontrolu průběhu stavby 

nebo výpočet kubatur. Skenovací systémy lze také využít pro mapování podzemních prostor 

(tunely, doly, kamenolomy). U ražby tunelů je důležitým parametrem tloušťka ostění. Tento 

údaj se zjistí zaměřením před a po zabudování ostění. Hlavní výhodou v porovnání 

s klasickými metodami (polární metoda, protínání, fotogrammetrie), je rychlost  

a jednoduchost získání dat, možnost pracovat i za plného provozu a zachycení složitých 

částí. Skenováním se rychle získá velké množství dat a následně je zpracováváno 

v kanceláři. Nemusí být zpracovány všechny naměřené údaje, ale pouze požadovaná část, 

zbytek dat je uchován pro další zpracování bez nutnosti opakovat měření [3]. 
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Obrázek 21 Mračno bodů mostu Ponte degli Alpini [10] 

6. REGISTRACE 

Při laserovém skenování, jsou obvykle měřeny objekty, které je vzhledem k jejich 

rozsahu a členitosti, potřeba měřit z více stanovisek. Mračno bodů na každém stanovisku je 

měřeno v souřadnicovém systému skeneru a je potřeba jednotlivé skeny spojit do jednotného 

souřadnicového systému, aby bylo možné získat ucelený objekt. Tento proces spojování 

jednotlivých skenů do jednoho souřadnicového systému se nazývá registrace. 

Během registrace dochází k transformaci mračen bodů do společného 

souřadnicového systému. Transformace je prováděna s použitím transformačních parametrů 

sousedních skenů. K provedení transformace je třeba znát tři translační parametry se 

souřadnicovými osami (ΔX, ΔY, ΔZ) a 3 parametry pootočení těchto os (ω, φ, κ). Tento 

postup je znám jako „Helmertova transformace bez měřítka“. Jednotlivé skeny se spojují 

různými postupy: 

• Použitím uměle signalizovaných vlícovacích terčů  

• Použitím přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů (hrany, rohy, atd.) 

• Registrací Cloud to cloud [4]  
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6.1. Metoda uměle signalizovaných vlícovacích terčů 

V praxi nejběžnější způsob registrace. Aby bylo možné provést registraci zmíněnou 

šestiprvkovou transformací, je potřeba znát alespoň 6 souřadnic, rozložených mezi 3 body, 

které nejsou na stejné přímce na obou skenech. V praxi se využívá alespoň 3 cílů se známými 

prostorovými souřadnicemi, nacházejícími se v překrytu dvou mračen bodů. Ideálně se 

transformace provádí s nadbytečným počtem bodů. Registrace je potom vypočítána jako 

metoda nejmenších čtverců [4]. 

Laserové skenery mohou vlícovací body automaticky detekovat v prostoru, nebo 

terče doskenovat s vyšší přesností. Odrazné terče mohou být tištěné, kódové, kulové, 

půlkulové apod. K zaměření vlícovacích bodů jsou používané běžné geodetické metody  

a vychází se ze sítě bodů nezávislé na stanoviscích. 

 

Obrázek 22 Skenovací terč Leica GZT21 4,5" [11] 

6.2. Metoda přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů 

Pokud není možné umístit dostatečné množství terčů do překrytu, lze k registraci 

využít zřetelných rysů přirozených bodů v mračnu. Příkladem mohou být rohy budov a oken. 

Postup registrace je obdobný, jako v případě použití terčů. Rozdílem je, že jako spojovací 

body se používají přirozené prvky. Stejně, jako odrazné terče, by měli být přirozené body 

doskenovány s vyšší přesností. Tato metoda je méně přesná než použití terčů, protože 

přírodní prvky nejsou v překrývajících se skenech identické, kvůli odchylce laserového 

paprsku. Přesnost registrace také závisí na tvaru cíle. 

Použitím více než tří cílů se obvykle zvýší přesnost registrace. Dodatečné cíle 

chrání před hrubými chybami a je možné je použít jako nezávislou kontrolu kvality 

registrace [4]. 
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6.3. Registrace Cloud to cloud 

Registrace cloud to cloud (mračno na mračno) spojuje dohromady mračna bodů, 

namísto spojování terčů, nebo přirozených prvků. Protože se překrývají tisíce bodů, může 

být dosaženo lepších výsledků než v při použití samostatných bodů. Algoritmy pro registraci 

cloud to cloud jsou založené na metodě Iterative Closets Point (ICP).  Tato metoda je určena 

pro registraci linií a povrchů. Mračno referenčních bodů je vymodelováno povrchem a poté 

je provedena registrace minimalizací vzdáleností mezi body jiného mračna a povrchem. 

Při registraci cloud to cloud je důležité mít dobrou prostorovou geometrii přesahu, 

tedy prvky orientované v rozdílných směrech podél jednotlivých os. Další faktor ovlivňující 

přesnost registrace je překryt. Podobně jako v případě registrace pomocí terčů nebo 

přírodních prvků je doporučen alespoň 30% překrytí. Aby bylo možné zahájit registrační 

proces, je potřeba určit počáteční hodnoty transformačních parametrů. Toho je možné 

dosáhnou identifikací alespoň 3 jasně definovatelných bodů v překrytu. Na základě těchto 

bodů, je vypočítáno počáteční zarovnání mezi mračny bodů a iterací je zpřesňováno, dokud 

není dosaženo optimálního zarovnání [4]. 

7. LOKALITA 

Předmětem měření diplomové práce, byl suterén budovy rektorátu VŠB-TUO  

a měřická chodba, která je jeho součástí. Budova rektorátu se nachází v areálu VŠB-TUO 

v městské části Ostrava-Poruba. Stavba rektorátu byla dokončena v roce 1973 jako součást 

druhé etapy výstavby. První etapou, byla stavba dvou budov kolejí a menzy, která započala 

v roce 1964. 

 

Obrázek 23 Suterén rektorátu VŠB 
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Měřická chodba slouží k výuce studentů Katedry geodézie a důlního měřictví.  

Je součástí zařízení, které se skládá ze tří část. Konkrétně měřické chodby, měřické šachtice  

a měřické pozorovatelny. Celé zařízení slouží k praktické výuce a simulaci důlních 

podmínek. Kromě účelů výuky slouží měřická chodba pro komparaci měřických pásem, 

kalibraci nivelačních přístrojů a elektrooptických dálkoměrů. Chodba se nachází v místnosti 

A030 a je 55 metrů dlouhá. Na jejím konci se nachází měřická šachtice, hluboká 34 metrů, 

využívaná k praktické ukázce připojovacího a usměrňovacího měření. Na střeše budovy 

rektorátu se nachází měřická pozorovatelna vybavená observačními pilíři (3 venkovní a 3 

vnitřní) s nucenou centrací. 

 

 

 

Obrázek 24 Měřická chodba 

 

Obrázek 25 Spodní část měřické šachtice 
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Obrázek 26 Měřická pozorovatelna [12] 

8. POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ A SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 

Pro účely zaměření a zpracování diplomové práce, bylo použito přístrojové 

a softwarové vybavení od společnosti Leica Geosystems. Přístrojové vybavení bylo tvořeno 

laserovým skenerem Leica RTC360, karbonový stativ (součást balení skeneru) a pásma. 

Přehled prvků měřených pásmem je součástí příloh. Pro ovládání skeneru byla použita 

mobilní aplikace Cyclone FIELD 360. Ke zpracování byl použit software z řady Cyclone a 

prohlížečka prostorových dat Leica JetStream Viewer Portable. 

8.1. Laserový skener Leica RTC360 

Zaměření diplomové práce bylo provedeno panoramatickým laserovým skenerem 

Leica RTC360. 
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Obrázek 27 Laserový skener Leica RTC360 

Laserový skener Leica RTC360 umožňuje snímat až 2 miliony bodů za sekundu  

a současně pořizovat panoramatické snímky v HDR kvalitě. Stanovisko je možné změřit za 

méně než 2 minuty. Zorné pole je 360° horizontálně a 300° vertikálně. Skener dále disponuje 

technologií Visual Inertial System (VIS). Jedná se o funkci sledování orientačních bodů, 

která díky inerciální měřící jednotce a soustavě pěti kamer umožňuje provádět skenování 

bez použití vlícovacích terčů. Skener si na stanovisku nalezne orientační body, které sleduje 

po celou dobu přenosu na nové stanovisko. Tím zajistí návaznost jednotlivých stanovisek 

v rámci celého mračna bodů, bez nutnosti jednotlivá stanoviska spojovat pomocí vlícovacích 

bodů. Skener umožňuje volbu tří možností rozlišení skenování 3/6/12mm na 10m. Dále 

nabízí volbu dvojitého skenu, který je vhodný pro skenování ve frekventovaných oblastech. 

Umožňuje filtrovat rušivé prvky (procházející osoby, projíždějící vozidla, apod.) tím, že 

provede skenování dvakrát a pohybující se objekty z mračna odfiltruje. [13] 

Skener je možné ovládat přímo na dotykové barevné WVGA obrazovce, 

s rozlišením 480x800 pixelů nebo pomocí aplikace Leica Cyclone FIELD 360. Aplikace 

kromě ovládání skeneru umožňuje prohlížení naměřených dat. Specifikace přístroje (viz 

Tab. č. 2 a Tab. č. 3.) udávané výrobcem jsou platné  za následujících podmínek: 

• Při odrazivosti 89% 

• Pro každé jedno měření 

• Pro klasické i obrácené stanovisko se sklonem do +/- 15° 
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Tab. č.  2 Technické parametry Leica RTC360 část 1 [12] 

3D laserový skener

Sběr dat

Registrace dat v reálném čase

Dvojité skenování

Systém měření délek

Třída laseru 1, vlnová délka 1550 nm

Zorné pole 360° horizontálně

300° vertikálně

Dosah od 0,5 m až do 130 m

Rychlost kenování Až 2 miliony bodů za vteřinu

Možnosti rozlišení skenování

Přesnosti Úhlová: 18″

Délková: 1,0 mm + 10 ppm

Délkový šum 0,4 mm na 10 m, 0,5 mm na 20 m

Kamera

Rychlost snímkování

HDR Automatický, 5 expozic

Visual Inertial Systém (VIS)

Sklonoměr

Další senzory Výškoměr, kompas, GNSS

Automatické odstranění pohybujících 

se objektů

Obecné

Vysokorychlostní 3D laserový skener s 

HDR a systémem VIS

Vlastnosti

 kompletní sken s HDR 

panoramatickým snímkem za < 2 

minuty při rozlišení 6 mm na 10 m

Automatické určení pozice skenu 

založené na sledování pohybu skeneru 

mezi jednotlivými stanovisky v reálném 

Skenování

Vysokorychlostní, pulzní s technologií 

WFD

3 uživatelská nastavení, nízké - 3 mm, 

střední - 6 mm, vysoké - 12 mm (vše 

na vzdálenost 10m)

3D přesnost: 1,9 mm na 10m, 2,9 mm 

na 20 m, 5,3 mm na 40 m

Snímkování

36 MP 3kamerový systém, 432 MPx 

raw data pro kalibrovaný 

panoramatický 360° x 300°snímek

1 minuta pro panoramatický snímek 

360° HDR za jakýchkoliv světelných 

podmínek

Senzory pro navigaci

Inerciální měřící systém doplněný 

videem pro sledování pohybu pozice 

skeneru relativně vůči předchozímu 

stanovisku v reálném čase

na základě IMU, přesnost 3′ pro 

libovolný sklon
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Tab. č.  3 Technické parametry Leica RTC360 část 2 [12] 

Skener

Mobilní zařízení

Bezdrátový přístup Integrovaný WLAN (802,11 b/g/n)

Úložiště dat

Plášť skeneru Hliníkový rám a boční kryty

Rozměry 120 mm x 240 mm x 230 mm

Hmotnost 5,35 kg bez baterií

Upevňovací mechanismus

Vnitřníí baterie

Externí napájení Leica GEV282 AC adaptér

Pracovní teplota -5 °C až +40 °C

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Prach a vlhkost

Napájení

2x Leica GEB361, nabíjecí Li-Ion 

baterie, výdrž až 4 hodiny, váha jedné 

baterie: 340 g

Specifikace prostředí

Ochrana proti vniknutí pevných a 

tekutých částic IP54

Ovládání a přístup do skeneru

Dotyková barevná obrazovka (WVGA 

graphic, 480 x 800 pixelů)

Aplikace Leica Cyclone FIELD 360 

pro dálkové ovládání, 2D a 3D 

prohlížení naměřených dat, přidávání 

poznámek, automatické určení polohy 

skenů (Android a Ipad)

Leica MS256, 256GB výměnný USB 

3,0 flash disk

Vzhled a rozměry

Rychlá montíž na 5/8″ nástavec 

lehkého stativu / volitený adaptér na 

trojnožku / adaptér na měrickou 

trojnožku

 

8.2. Softwarové vybavení 

Ovládání skeneru bylo prováděno pomocí aplikace Leica Cyclone FIELD 360. Pro 

registraci a další vyhodnocování byly použity programy ze softwarové řady Leica Cyclone 

a prohlížečka prostorových dat Leica JetStream Viewer Portable. 

8.2.1. Leica Cyclone FIELD 360 

Aplikace Leica FIELD 360 slouží jako dálkové ovládání laserových skenerů Leica, 

kromě toho umožňuje preregistraci skenů v reálné čase v terénu, prohlížení naskenovaných 

dat a panoramatických snímků z jednotlivých stanovisek, vkládání poznámek a označování 

prvků přímo v mračnu bodů. Kromě použitého skeneru RTC360, slouží aplikace také pro 
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skenery BLK360, Scanstation P30/P40 a P50. Aplikaci je možné používat na tabletech  

a smartphonech s operačními systémy iOS a Android. 

 

Obrázek 28 Mapa stanovisek v aplikaci Cyclone FIELD 360 

8.2.2. Leica Cyclone REGISTER 360 

Program Cyclone REGISTER 360 slouží pro registraci mračna bodů. Umožňuje 

automatizovanou registraci, kontrolu kvality registrace a přesnost, editaci a export dat do 

různých formátů pro další zpracování. Dále umožňuje prohlížení fotografií z jednotlivých 

stanovisek, zobrazení mračna bodů obarvené podle intenzity odrazu, podle jednotlivých 

stanovisek (každá barva reprezentuje konkrétní stanovisko).  

 

Obrázek 29 Leica Cyclone REGISTER 360 
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8.2.3. Leica JetStream Viewer Portable 

Leica JetStream Viewer Portable je prohlížečka prostorových dat. Umožňuje 

základní funkce práce s mračnem, které zahrnují prohlížení mračna z různých úhlů (viz 

Obrázek 30), obarvení mračna dle barev ze skeneru, intenzity odrazu nebo odstínů šedé, 

zobrazení rozmístění stanovisek v mračnu bodů a geoznaček vytvořených při měření, 

ohraničení požadované části mračna, základní měření přímých vzdáleností, zobrazení 

panoramatických snímků z jednotlivých stanovisek, průlet mračnem a zobrazení údajů o 

poloze stanovisek. Prohlížečka podporuje formáty jsv a lgs. Velkou výhodou této 

prohlížečky je její dostupnost zdarma, jednoduchost a spuštění bez nutnosti instalace  

a přístupu k internetu. Díky tomu ji může používat kdokoliv. 

 

Obrázek 30 Leica JetStream Viewer Portable 

8.2.4. Leica Cyclone 3DR 

Program Leica Cyclone 3DR slouží ke zpracování, analýzu a publikaci dat. 

Umožňuje tvorbu trojúhelníkové sítě (mesh) z mračna bodů, dále umožňuje odstranit šum 

z mračna bodů, modelování, extrakci hran, vektorizaci mračna,  tvorbu řezů nebo například 

funkci Scan-To-Plan, která umožňuje polo-automatizované vytvoření 2D plánů přímo ze 

skenu. Tato funkce je vhodná například pro vytvoření výkresů ve formátu DXF pro další 

zpracování například v programu AutoCAD. 
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Obrázek 31 Mračno v Leica Cyclone 3DR 

9. POŘÍZENÍ DAT 

Prvním krokem, který bylo nutné provést před započetím skenování, byla 

rekognoskace chodby. Po provedení rekognoskace, byl zvolen postup skenování a vhodné 

přístrojové vybavení. Následně bylo ve dvou etapách, provedeno samotné skenování 

suterénu a měřické chodby. 

9.1. Rekognoskace 

Rekognoskace je důležitou částí měření, při které je se prozkoumá zájmová oblast. 

Cílem rekognoskace je určit omezující faktory, navržení rozmístění stanovisek pro laserový 

skener a případné rozložení vlícovacích bodů. Vhodné rozmístění stanovisek umožňuje 

kvalitní měření a dosažení požadované přesnosti v co nejkratším čase. Počáteční stanovisko 

bylo zvoleno u dveří výtahu, následovalo zkoumání ideálního rozložení jednotlivých 

stanovisek, pro dosažení nejlepšího možného výsledku. Po dokončení rekognoskace, byl pro 

měření zvolen laserový skener Leica RTC360 a pro měření kontrolních měr, bylo použito 

20metrové pásmo. Vzhledem ke stísněným prostorům suterénu a funkci VIS, kterou zvolený 

skener disponuje bylo rozhodnuto o provedení měření bez použití vlícovacích terčů. 
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Obrázek 32 Počáteční stanovisko 

9.2. Měření laserovým skenerem Leica RTC360 

Po dokončení rekognoskace započalo samotné skenování, které bylo provedeno 

14.10.2021. Ovládání skeneru, bylo prováděno přes mobilní aplikaci Leica Cyclone FIELD 

360, ve které byla založena nová zakázka a nastaveny následující parametry  

skenování: Střední kvalita skenu (rozlišení 6 mm na 10 m), jednoduché snímkování, 

pořizování panoramatický fotografií na každém stanovisku a funkce VIS. Skener byl 

umístěn na první stanovisko, nacházející se u dveří výtahu. Následně bylo navázáno spojení 

mezi skenerem a aplikací . Doba skenování jednoho stanoviska se zvolenými parametry byla 

1 minuta a 51 sekund. Během skenování na pátém stanovisku (Obrázek 33) došlo ke ztrátě 

spojení mezi aplikací a skenerem. Byl proveden jejich restart a skenování stanoviska bylo 

opakováno. Po doskenování stanoviska, bylo v mobilní aplikaci zjištěno porušení vazby 

mračna mezi stanovisky 4 a 5. Vzhledem k nejistotě, zda bude při následné registraci 

dosažena požadovaná přesnost, bylo rozhodnuto o opakování skenu od prvního stanoviska. 
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Obrázek 33 Snímek ze skeneru na pátém stanovisku 

Následné opakované skenování se již obešlo bez viditelných potíží. Byl naskenován 

celý suterén, včetně měřické chodby. Celkem bylo zaměřeno 26 stanovisek Po dokončení 

skenování byly pásmem změřeny vybrané prvky. Délky těchto prvků změřených skenerem 

a pásmem byly porovnány při dalším zpracování. Během registrace naměřeného mračna, 

byla zjištěna nevyhovující vazba na stanoviscích u vstupu do měřické chodby. Přestože byly 

dveře během skenování plně otevřeny, vazba a přesnost tohoto přechodu nebyla dostatečná. 

Při hledání příčin, bylo zjištěno řešení pro budoucí skenování. Stanovisko by mělo být 

umístěno přímo ve vstupu do chodby. 

 

Obrázek 34 Vyznačení vhodného umístění stanoviska 
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Kvůli nevyhovujícím parametrům mezi stanovisky u vstupu bylo rozhodnuto  

o opakování měření v měřické chodbě. Měření bylo uskutečněno 30. 11. 2021. Při 

opakovaném měření měřické chodby, byl opět použit skener Leica RTC360 s aplikací Leica 

Cyclone FIELD 360. Parametry skenování byly nastaveny stejně, jako v případě prvního 

měření, pouze kvalita skenu byla nastavena na nejvyšší možnou (3 mm na 10 m). Celkem 

bylo zaměřeno 5 stanovisek. Parametry obou skenování jsou uvedeny v Tab. č. 4 

Tab. č.  4 Parametry obou skenování 

Mračno Počet stanovisek Rozlišení skenu HDR VIS Dvojitý sken

č. 1 26 Střední ANO ANO NE

č. 2 5 Vysoké ANO ANO NE  

10. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Po dokončení skenování, bylo přikročeno ke zpracování naměřených dat. Velikost 

prvního skenu, který obsahoval suterén a měřickou chodbu, byla při střední kvalitě a 26 

změřených stanoviscích, 12,8 GB. Naměřená data druhého skenu, který obsahoval pouze 

měřickou chodbu měřenou v nejvyšší kvalitě z 5 stanovisek, dosahovala velikosti 4,33 GB. 

Pro zpracování dat z laserového skenování, jsou velmi vysoké nároky na 

hardwarové vybavení. Výkon počítače velmi ovlivňuje dobu importu dat a plynulost jejich 

zobrazování. Zpracování naměřených dat bylo prováděno na počítači s následujícími 

parametry: 

• Procesor: 12jádrový procesor Intel Core i9-7920X, 2.9 GHz 

• Grafická karta: NVIDIA Quadro M4000, 8GB. GDDR5 

• RAM: 64 GB 

• Operační systém: Windows 10 Enterprise 

• Úložiště: Samsung SSD 850 Pro 512GB, 2x WD Gold 4TB 

10.1. Registrace naměřeného mračna 

Prvním krokem při zpracování naměřených dat, byla registrace mračna bodů. Data 

byla během měření ukládána na velkokapacitní 256GB USB flash disk, který byl připojen 

ke skeneru. Po dokončení měření, byl disk připojen do počítače a data stažena. Následně 

byla data vložena do programu Leica Cyclone REGISTER 360. Byly zvoleny parametry 

registrace dat, možností Pre-Registered a Import Images. Po jejich nastavení byl spuštěn 

import. 
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Obrázek 35 Nastavené parametry pro importu. 

Import první sady dat do programu trval přibližně 25 minut, v případě druhé sady. 

byl čas importu, díky vyšší kvalitě skenu, přes nižší počet měření stanovisek srovnatelný. Po 

dokončení importu byly zobrazeny výsledné parametry měření. V těchto parametrech je 

uveden počet stanovisek, vazeb a bodů, překryt, síla odrazu, odchylky mračna a odchylka 

spojení mračno na mračno. Podoba zobrazení těchto parametrů je na Obrázku 36. 

 

Obrázek 36 Parametry mračna po importu 

Následovala úprava vazeb v mračnu. Byly doplněny případné chybějící vazby mezi 

sousedními stanovisky. Naopak došlo k odstranění vazeb mezi vzájemně vzdálenými  

a nesousedícími stanovisky, snižujícími přesnost měření. U vstupu do měřické chodby došlo 

k mírnému posunu druhé poloviny mračna a byla provedena manuální oprava metodou cloud 

to cloud (viz Obrázek 37). Při tomto kroku byla každá část mračna obarvena vlastní barvou 

a byla posouvána, dokud nedošlo k ideálnímu překrytu. Mračna lze posouvat ve všech 
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směrech a při spojování je možné pohled libovolně natáčet, aby bylo dosaženo dokonalého 

překrytu. 

 

Obrázek 37 Spojení dvou částí mračna metodou Cloud to cloud 

Po provedení těchto úprav byla zvolena možnost optimalizace mračna, pro zlepšení 

výsledků měření. Z následujícího obrázku je patrné, že došlo ke zlepšení překrytu i odchylek 

mračna. 

 

Obrázek 38 Parametry mračna po provedení optimalizace 
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Po dokončení úprav vazeb byla zvolena možnost zobrazení stanoviska v Cloud 

Viewer a byl zobrazen panoramatický snímek z kamery skenery na zvoleném stanovisku. 

 

Obrázek 39 Panoramatický snímek ze stanoviska 

Dále bylo zobrazeno celé mračno a prozkoumány jednotlivé možnosti obarvení 

mračna. Mezi dostupnými volbami se nacházeli možnosti obarvení mračna podle reálných 

barev, intenzity odrazu, odstínů šedé nebo obarvení podle stanovisek. 

 

Obrázek 40 Obarvení mračna dle jednotlivých stanovisek 

Po dokončení těchto kroků byl programem vytvořen report a soubory ve formátech 

e57 a lgs, které byly použity při dalším zpracování. Report obsahuje celkovou kvalitu 

mračna, která zahrnuje počet stanovisek a vazeb, překryt, intenzitu, přesnost celého mračna, 
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přehled všech stanovisek, jejich překryt a přesnost. V závěru reportu se nachází grafická 

část, která obsahuje panoramatický snímek ze stanoviska a zobrazení mračna s vyznačením 

všech vazeb. 

 

Obrázek 41 Titulní strana reportu druhého měření 
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Po dokončení registrace byla porovnány parametry stanovisek měřické chodby 

z obou skenů. V tabulce (Tab. č. 5) jsou uvedeny překryty a odchylky vazeb mezi 

jednotlivými stanovisky. 

Tab. č.  5 Porovnání přesnosti při různých rozlišeních 

Vazba mezi stanovisky Překryt (%) Odchylka (m)

Sken č. 1 (Střední)

9-10 59 0,0069

10-11 70 0,0053

11-12 21 0,0057

12-13 72 0,0025

Sken č. 2 (Nejvyšší)

1-2 79 0,0006

2-3 76 0,0005

3-4 68 0,0005

4-5 82 0,0004  

Z tabulky je patrné, že při srovnatelném překrytu, dosahuje odchylka v případě 

nejvyššího možného rozlišení skenu několikanásobně nižších hodnot.  

10.2. Vyhodnocení v Leica JetStream Viewer Portable 

Po provedení registrací obou mračen a zhodnocení jejích výsledků následovalo 

vyhodnocování v prohlížečce prostorových dat Leica JetStream Viewer Portable. Nejprve 

byl proveden import dat vytvořených při registraci ve formátu lgs. Dále byly zobrazeny 

informace o obou mračnech (viz Obrázek 42). Po zobrazení informací o mračnech, byly 

zobrazeny jednotlivé možnosti obarvení mračna (reálná barva, intenzita odrazu (viz Obrázek 

43), odstíny šedé a podle HDR snímků). Dále bylo pomocí funkce Clip Box zobrazeno 

několik částí obou skenů (viz Obrázek 44). Následně byly použitím funkce Measure 

Distance měřeny vybrané prvky (viz Obrázek 45), které byly změřeny pásmem během 

pořizování dat. Posledním krokem bylo zobrazení panoramatických snímků ze zvolených 

stanovisek (Obrázek 46).  
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Obrázek 42 Informace o mračnech 

Výběr nejdůležitějších informací o obou mračnech zobrazených v programu Leica 

JetStream Viewer portable jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. č.  6 Přehled nejdůležitějších údajů o mračnech 

Sken: Suterén Měřická chodba

Počet bodů v mračnu: 685332229 334418397

Počet stanovisek: 26 5

HDR mračno: Ano Ano  
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Obrázek 43 Obarvení podle intenzity odrazu 

 

 

Obrázek 44 Zobrazení ohraničené části skenu 
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Obrázek 45 Měření vzdálenosti funkcí Measure Distance 

 

Obrázek 46 Zobrazení panoramatického snímku 

10.3. Zpracování mračna v Leica Cyclone 3DR 

Posledním programem použitým pro zpracování naměřených dat byl Leica Cyclone 

3DR. Zde byla obě mračna nejprve naimportována. Data byla ve formátu souboru e57, který 

byl vytvořen během registrace.  Po dokončení importu bylo provedeno vyčištění obou skenů 

od nežádoucích naskenovaných prvků. Jedná se především o různé odrazy od lesklých 

povrchů, body naskenované za oknem, naskenování části mimo oblast zájmu a další. Čištění 

mračna je zobrazeno na Obrázku 47 
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Obrázek 47 Čištění mračna od nežádoucích prvků 

Dále došlo k vytvoření řezů podle všech souřadnicových os. Ve případě os Y  

a Z byly vytvořeny 2 řezy (dle orientace souřadnicového systému v programu). V případě 

řezů podle osy X (kolmé na délku suterénu) bylo vytvořeno několik řezů v různý úsecích 

suterénu s různou délkou řezu. Příklad vzniklých řezů je na Obrázek 48. 

 

Obrázek 48 Řez na prvním stanovisku 
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Po vytvoření řezů, byla provedena vektorizace vybraných řezů (Obrázek 49). 

Vektorizované řezy byly exportovány do formátu DXF, který je možné otevřít v programu 

AutoCAD. Vektorizaci je možné využít například při tvorbě půdorysu budovy. V tomto 

případě je nejprve vytvořen řez v ose Z, který je dále vektorizován a po exportu do formátu 

DXF  je možné ho dále zpracovat až do podoby výkresu budovy. 

 

Obrázek 49 Vektorizovaný řez 

Během dalšího kroku zpracování byly změřeny vybrané prvky, měřené při 

pořizování dat pásmem. Následně byly hodnoty získané měřením pásmem a hodnoty 

naměřené v mračnu porovnány. V následující tabulce (Tab. č. 7) jsou uvedeny vybrané 

měřené prvky a porovnání výsledků při měření pásmem, v prohlížečce JetStream Viewer 

Portable a Cyclone 3DR. 
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Tab. č.  7 Porovnání naměřených délek 

pásmo Cyclone 3DR Rozdíl  JetStream Viewer Rozdíl

mm mm mm mm mm

Dveře výtahu 1299 1292 7 1302 3

Kryt rozvodů 1476 1467 9 1475 1

Sloup suterén 426 428 2 430 4

Dveře A018 960 989 29 961 1

Sloupek suterén 252 252 0 256 4

Sloupek chodba 204 205 1 207 3

Světlo chodba 1262 1264 2 1260 2

Výklenek chodba 2556 2558 2 2556 0

Tabule chodba šířka 2995 2946 49 2989 6

Tabule chodba výška 1195 1185 10 1200 5

dveře A020 840 842 2 841 1

Měřený prvek

 

V tabulce jsou patrné odchylky získané měřením v obou programech od výchozích 

hodnot měřených pásmem. Při porovnávání délek měřených pásmem a délek naměřených 

v mračnu, bylo zjištěno, že tato metoda je srovnatelná s běžnými geodetickými metodami 

 a naměřené nepřesnosti vznikají až při odměřování bodů mračna v programu, kdy může být 

v obrovském množství bodů označen jiný bod, než bod měřený jinou metodou. Hlavní důvod 

nepřesnosti je tedy spíše lidský faktor, než nepřesnost přístroje. 

Následně byla použita funkce Walls and Floors, která se používá při skenování 

interiéru. Tato funkce umožňuje automaticky rozdělit mračno, jak již z názvu funkce 

vyplívá, na podlahu a stropy, stěny a ostatní objekty (obrazy, osvětlení, apod.).  Ukázka 

výsledků této automatické funkce je na Obrázku 50. 

 

Obrázek 50 Stěny měřické chodby oddělené od zbytku mračna 
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Z předchozího obrázku je patrné, že zůstalo ve vytvořeném mračnu zdí několik 

objektů, které bylo potřeba dále odfiltrovat (osvětlení a různé sloupky). Proto byla po 

rozdělení mračna na segmenty stěn a stropů, použita další automatizovaná funkce Distance. 

Ta umožňuje po nastavení požadované délky, oddělit další objekty. Po použití funkce byly 

objekty odstraněny z mračna stěn a byly převedeny na samostatná mračna jednotlivých 

objektů. Na Obrázku 51 jsou zobrazeny sloupy a osvětlení převedené z vrstvy zdí do 

jednotlivých mračen. 

 

Obrázek 51 Objekty odfiltrované z mračna stěn v měřické chodbě. 

Funkce Walls and Floors a Distance, byla použita pouze u skenu samostatné 

měřické chodby.  V případě sken celého suterénu, nebylo možné funkci Walls and Floors 

provést a tím pádem nebyla na tento sken použita ani funkce Distance. Přes vysoký výkon 

počítače, přestal při opakovaných pokusech o provedení funkce Walls and Floors program 

Cyclone 3DR odpovídat a dcoházelo k jeho pádu. Problém byl pravděpodobně způsoben 

vysokým počtem skenovaných stanovisek (celkem 26). Z toho důvodu, byl v případě mračna 

celého suterénu krok vynechán. Pouze došlo k vizuálnímu porovnání kabelového vedení 

z data získaných skenerem (mračno bodů a panoramatický HDR snímek) viz Obrázek 52. 
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Obrázek 52 Porovnání kabelového vedení na snímku a v mračnu bodů 

Pro vytvoření 3D modelu, který je výsledkem zpracování mračna bodů, je nejprve 

třeba vytvořit trojrozměrnou trojúhelníkovou sít (mesh), která slouží jako základ 3D modelu. 

Mesh se používá například pro 3D tisk, kde je objekt rozložen na jednoduché geometrické 

obrazce (v tomto případě trojúhelníky), které tvoří hranice objektu. Po vytvoření meshe je 

objekt potažen reálnou texturou. 

K tvorbě meshe byla použita funkce 3D Mesh, která po zadání parametrů průměrné 

vzdálenosti mezi body a velikosti jednotlivých trojúhelníků, vytvoří prostorovou 

trojúhelníkovou síť z mračna bodů. Ve funkci 3D Mesh byla zvolena možnost Meshing in 

two steps, která dosahuje obvykle lepších výsledků než ostatní dostupné možnosti. 

 

Obrázek 53 Mesh vytvoření funkcí Meshing in two steps 
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Po vytvoření meshe bylo nutné ho opravit a zaplnit v něm množství děr. Mesh 

měřické chodby obsahoval celkem 1100 děr, které byly zaplněny. V případě meshe celého 

suterénu bylo detekováno přibližně 4000 děr. Šlo především o menší díry, které byly 

zaplněny velice rychle. Větší díry byly detekovány především v oblastech vedení 

kabelových svazků. K vyplnění děr byla použita funkce Fill Holes. Po aktivaci funkce byly 

v meshi vyznačeny hranice jednotlivých děr zelenou linií. 

 

Obrázek 54 Detekované díry v meshi suterénu 

Při zaplňování děr, byla prováděna zároveň kontrola nesrovnalostí ve 

vygenerovaném meshi. Například byla objeven nedostatek v rohu suterénu, poblíž 

stanoviska č. 6. Zde došlu k chybnému vygenerování stěny a přilehlého sloupku. Původní 

vygenerovaná část je na Obrázku 55. 

 

Obrázek 55 Chybně vygenerovaná část meshe 



Bc. Radek Egrt: 3D Laserové skenování suterénu budovy rektorátu VŠB-TUO 

2022  49 

V těchto částech bylo provedeno odstranění chybných částí a oprava nedostatků. 

Po odstranění chybně vygenerovaných částí, bylo u zmiňovaného sloupku objeveno, že 

chybí jeho velká část a bylo nutné jej obnovit. K obnově byly použity funkce Fill Holles  

a Bridge, která umožňuje vytvořit přemostění děr, volbou dvou linií, nacházejících se na 

okrajích detekované díry. Vzhledem k velikosti chybějící části sloupku, nebylo možné jej 

obnovit v původních rozměrech, ale pouze přibližně obnovit jeho původní tvar. Výsledek 

rekonstrukce tohoto sloupku je na Obrázku 56. 

 

Obrázek 56 Opravený sloupek 

Tento způsob rekonstrukce, bylo možné použít pouze u rovinných částí. V ostatních 

případech tvarově složitějších částí byly vygenerované části, ponechané v původním stavu. 

Při pokusech o opravu těchto částí, nebyl výrazný rozdíl mezi původně vygenerovanou částí 

a částí opravenou přemostěním. Vytvořené mosty byly různě deformované a dostupným 

tvarováním pomocí tří bodů na křivce, spojující obě strany přemostění, docházelo k dalším 

deformacím mostů. To bylo zřejmé zejména po pootočení pohledu na danou část. Lépe 

vygenerovaných detailů, by bylo možné dosáhnout pouze větším množstvím stanovisek 
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v okolí těchto částí. Větší množství stanovisek nebylo použito z důvodu velikosti 

skenovaného prostoru a nižší důležitosti těchto částí v rámci celého skenu. 

Posledním krokem při tvorbě 3D modelů, bylo potažení opravených meshů reálnou 

texturou, která byla vytvořena pomocí snímků pořízených skenerem. Vzniklé modely byly 

následně exportován do formátů pdf a obj. 

Vzniklé 3D modely s reálnou texturou jsou na Obrázku 57 na následující straně. 

V levé části se nachází snímek 3D modelu celého suterénu a v pravé části se nachází model 

měřické chodby.  
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Obrázek 57 Výsledné 3D Modely s reálnou texturou 
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11. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo naskenování suterénu budovy rektorátu VŠB-TUO, následná 

vizualizace naměřených dat a, tvorba 3D modelu a zhodnocení dosažených výsledků.  

V teoretické části se práce zabývá principem laseru obecně a fungováním 

laserového skeneru. Dále popisem vlivů, působících na měření laserovým skenerem. 

Následují části, přibližující využití laserového skenování v různých oborech a popis 

jednotlivých způsobů registrace mračna. 

Praktická část popisuje laserové skenování suterénu budovy rektorátu VŠB-TUO 

 a následné zpracování naměřených dat. 

Skenování bylo provedeno ve dvou etapách. V první etapě byl naskenován celý 

suterén z celkem 26 stanovisek. Ve druhé etapě byla naskenována pouze měřická chodba, 

celkem z 5 stanovisek. 

Práce ukazuje možnosti zpracování dat laserové skenování, od registrace 

naměřených dat v programu Leica Cyclone REGISTER 360, zobrazení v prohlížečce 

prostorových dat Leica JetStream Viewer Portable, až po virtuální měření prvků, tvorbu řezů 

a 3D modelů obou skenovaných oblastí. 3D modely budov získané z dat laserového 

skenování lze využít například při tvorbě BIM, evakuačních plánů, pro účely požární 

ochrany, apod. 

Diplomová práce prokázala, že laserové skenování svou přesností splňuje 

požadavky. TLS představuje velký potenciál do budoucnosti, zejména pro dříve zmíněné  

a stále více využívané informační modely budov (BIM). Technologie má velké množství 

výhod. Mezi ně patří například získání velkého množství dat ve velmi krátké době a možnost 

dalšího využití dat k jiným účelům, než kvůli kterým byla původně pořizována. Nevýhody 

této technologie potom představují velmi vysoké nároky na výpočetní techniku. Ať už se 

jedná o velikost úložiště, nebo potřebný výpočetní výkon. Dále velké množství šumu, 

vzniklého skenováním lesklých povrchů, které je nutné odstranit.  
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