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1 ÚVOD 

Cieľom diplomovej práce je zameranie stredného nádvoria hradu Veveří metódou 

laserového skenovania a vytvorenie účelovej mapy pre potreby správy hradu.  

Spočiatku sa práca venuje predstaveniu lokality a jej rekognoskácií, ktorá sa ko-

nala za účasti vedúceho práce doc. Ing. Radovana Machotku, Ph.D, Ing. Tomáša Vo-

laříka, Ph.D, za účasti zamestnancov správy štátneho hradu Veveří Mgr. Lenky Ued-

lovej a Bc. Pavla Uedla a za účasti zástupcu NPÚ Mgr. Miroslava Lanca. Požadovaný 

rozsah zamerania bol na mieste rozdelený na dve časti, a to stredné nádvorie hradu 

a priľahlý přihrádek s objektami (Dům u Hyklů, dílna). Lokalita přihrádek s objektami 

bola zameraná Bc. Kateřinou Veleckou, v spolupráci s ktorou bola vybudovaná po-

mocná meračská sieť, slúžiaca pre určenie vlícovacích bodov a následné naskenovanie 

oboch lokalít. Súčasťou meračských prác bolo tiež kontrolné meranie, ktoré pozostá-

valo z vybudovania kontrolnej pomocnej meračskej siete a zamerania kontrolných bo-

dov. 

V ďalšej fáze práca popisuje výpočtové a grafické spracovanie. Výpočtová časť sa 

zaoberá predovšetkým výškovým a polohovým vyrovnaním PMS a pripojením do zá-

väzných referenčných systémov S-JTSK a Bpv. Grafické spracovanie popisuje jednot-

livé kroky úpravy mračien bodov v softvéri Trimble RealWorks vedúce k vytvoreniu 

výsledného georeferencovaného mračna bodov, na základe ktorého bola vyhotovená 

účelová mapa spolu z ďalšími prílohami v programe GeoStore V6 – 3D a MicroSta-

tion V8i.  

Ďalej sa práca venuje zhodnoteniu presnosti výsledných dát. Testovanie presnosti 

spočíva v porovnaní súradníc Y, X a výšok H bodov z kontrolného merania s bodmi 

identifikovanými v mračne bodov. Testovanie polohovej a výškovej presnosti bolo 

spracované podľa testovacích kritérií ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a úče-

lové mapy. 

https://www.vutbr.cz/lide/tomas-volarik-84680
https://www.vutbr.cz/lide/tomas-volarik-84680
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Záverečná časť práce je venovaná možnostiam zdieľania mračien bodov v online 

prostredí a porovnaniu časovej náročnosti použitého a klasického postupu tvorby úče-

lovej mapy. 

Hlavným výstupom je účelová mapa v mierke 1:250 v geodetických referenčných 

systémoch S-JTSK a Bpv, v 3. triede presnosti vyhotovená v súlade s ČSN 01 3410 

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy. a ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - 

Kreslení a značky. 
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2 LOKALITA 

Hrad Veveří, rozsiahly hradný komplex, ktorý je jedným z najväčších a najstarších 

hradov v Čechách a na Morave, sa týči zo skalného ostrohu nad údolím Brnenskej 

priehrady. Nachádza sa približne 20 km severozápadne od centra Brna v nadmorskej 

výške 270-300 m Bpv, v Juhomoravskom kraji. V minulosti hrad patril do katastrál-

neho územia obce Veverská Bítýška, v roku 1957 bol však spolu s ďalším rozsiahlym 

územím okolo Brnenskej priehrady pripojený k Brnu a vytvoril spolu s blízkym oko-

lím katastrálne územie Veverská Bítýška I. Toto územie spadalo pod miestny národný 

výbor obce Bystrc, ktorá bola roku 1960 pripojená k Brnu. V druhej polovici 60. rokov 

prebehla rozsiahla katastrálna úprava a hrad bol pričlenený do katastrálneho územia 

Bystrc ako je tomu doteraz. Táto zmena, ktorá posunula hranice mesta Brna, bola v 60. 

rokoch minulého storočia presadená krajským národným výborom a predovšetkým 

radnicou mesta, bez ohľadu na to, či s tým okolité obce súhlasili. V súčasnej dobe teda 

hrad patrí do katastrálneho územia Bystrc [611778] v obci Brno, s parcelnými číslami 

5197, 5198 a popisným číslom 1239. Zemepisné súradnice miesta sú 49.2566475N, 

16.4611406E [1], [2]. 

 

Obr: 1 Hrad Veveří – poloha [3] 
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2.1 História hradu Veveří 

História hradu je dlhá vyše 800 rokov, pretože prvá písomná zmienka pochádza 

z roku 1213. Ak by sme však chceli poznať históriu o tom, ako vznikol samotný názov 

miesta, museli by sme pátrať ešte ďalej v histórii. Podľa legendy sa v roku 1059 vydal 

Knieža Konrád na lov so svojou družinou do týchto miest, nanešťastie sa však družine 

stratil a unavený po blúdení v lesoch padol pod strom. Zdalo sa mu o krásnom hrade 

na vysokej skale. Prebudil ho však štekot psov, ktorí štekali na veľké množstvo veve-

ričiek. V tú chvíľu si uvedomil, že ho jeho družina našla a je zachránený. Veveričky 

potom prenasledoval na skalnatý ostroh a z radosti, že nezomrel a pri spomienke na 

sen tu nechal vystaviť hrad. Na počesť ho pomenoval podľa malých veveričiek, ktoré 

ho k miestu priviedli, Veveří [4]. 

Hradný komplex vznikajúci od začiatku 13. storočia bol založený ako zemepan-

ské sídlo v blízkosti kostolíka Nanebovzatia Panny Márie, ten sa stále nachádza blízko 

hlavnej príjazdovej cesty k hradu. Najstaršou časťou hradu, ktorá zostala zachovaná, 

je hranolová veža v juhovýchodnej časti komplexu. Tá vznikla pravdepodobne v prvej 

polovici 13. storočia. V druhej polovici 13. storočia bola vystavená obranná britová 

veža s priliehajúcim kráľovským palácom a kaplnkou. V tejto dobe boli majiteľmi 

hradu príslušný moravský markgrófi napríklad Vladislav Jindřich, Přemysl a ďalší. 

Prípadne boli majiteľmi český králi, tými boli napríklad Přemysl Otakar II. Václav II., 

Václav III. a ďalší. Najväčšieho rozkvetu sa potom hrad dočkal v 14. storočí za vlády 

Luxemburgovcov. Majiteľom hradu sa stal Ján Henrich, markgróf moravský. Správu 

nad celou Moravou mu vtedy totiž odovzdal Karol IV, brat Jána Henricha. Za jeho 

pobytu na hrade došlo k mnohým prístavbám, najvýraznejšia zmena bola výstavba 

Přihrádku. Ten sa nachádza na západnom návrší, skladá sa zo štyroch obranných veží 

a vysokej hradby. Ďalej sa tu nachádzajú hospodárske budovy a ovčín. Neskôr sa stal 

majiteľom Henrichov syn Jošt Moravský (Luxemburský) [5], [6], [7]. 
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Hrad musel tiež odolať dobývaniu. Prvé väčšie obliehanie prišlo v období husit-

ských vojen. Hrad ale nebol dobytý a neskôr sa dočkal prestavby opevnenia, ktoré bolo 

vykonané z dôvodu rozvoja strelných zbraní, približne na začiatku 16. storočia. Ďalšie 

úpravy a prestavby hradu sa niesli v renesančnom duchu. V 17. storočí sa majiteľom 

hradu stal rod Teuffenbachov. V tomto období došlo k ďalšiemu obliehaniu hradu, a 

to švédskym vojskom počas tridsaťročnej vojny. Rovnako ako Brno aj hrad Veveří ob-

liehaniu Švédmi odolal, značne sa na ňom ale podpísalo a bol veľmi poškodený. Došlo 

tak k rozsiahlym barokovým úpravám, ktoré takmer vtlačili hradu jeho súčasnú po-

dobu [5], [6], [7]. 

Ďalší majitelia hradu sa striedali veľmi rýchlo až do roku 1706, kedy sa na dlhší 

čas stali majiteľmi hradu Sinzendorfovia. Počas tejto doby prechádzal iba menšími 

úpravami a až na konci 19. storočia prebehla posledná väčšia úprava v podobe vytvo-

renia anglického parku na južnom svahu, výstavby skleníkov a ďalších hospodárskych 

objektov. O túto prestavbu sa postarala Helena Ypsilanti, ktorej panstvo s hradom od-

kázal jej starý otec Jiří Šimon Sina, známy podnikateľ pôvodom z Grécka, ktorý hrad 

odkúpil [5], [6], [8]. 

 

Obr: 2 Hrad Veveří – rytina E. Hebera 1840 [9] 
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Posledným majiteľom bol Móric Arnold de Forest-Bischofsheim, ten hrad zdedil 

po príbuznom Hirsh-Gereuthovi, židovskom obchodníkovi, ktorý na hrade pobýval a 

zaslúžil sa o opravy striech a väčšiny budov. Arnold de Forest-Bischofsheim vlastnil 

hrad až do roku 1925 a počas tejto doby ho okrem iného trikrát navštívil britský pre-

miér Winston Churchill. Ten tu tiež strávil časť svojej svadobnej cesty s manželkou 

Clementine. V súvislosti s pozemkovou reformou musel barón Móric Arnold de Forest 

hrad ustúpiť Československému štátu, ktorý pamiatku znárodnil. Po šiestich rokoch 

bojov nakoniec pristúpil na dohodnutú kúpnu cenu. Majiteľom sa stal teda štát, ktorý 

hrad začal opravovať a sprístupnil ho verejnosti. Stal sa obľúbeným turistickým mies-

tom a v roku 1928 ho navštívil aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Postupne pre-

biehala pamiatková starostlivosť, ale medzi rokmi 1942-1945 bol hrad zabavený pre 

potreby Wermahtu a SS. Vznikol tu rozsiahly výcvikový priestor. Po druhej svetovej 

vojne, počas bojov pri oslobodzovaní Brna, došlo k ničeniu hradu a strate značnej časti 

mobiliáru. Prebehla teda oprava zničených striech a zapožičanie mobiliáru zo zbierok 

zámku Konopiště a hradu Křivoklát, a hrad bol tak opäť na krátku chvíľu sprístupnený 

verejnosti. V 50. rokoch bol ale hrad upravený pre potreby Lesníckeho učilišťa. To tu 

sídlilo cez dvadsať rokov a počas tejto doby došlo k veľmi necitlivým zásahom a zni-

čeniu interiérov, tie boli prerobené na učebne a obytné miestnosti. Neskôr bol objekt v 

správe Vysokého učenia technického, to ale jeho stavu veľmi nepomohlo. Malo tu 

vzniknúť medzinárodné študentské a kongresové centrum. Bola položená nová kana-

lizácia, vodovod a veľmi neodborné vykonanie betónovej injektáže a nástreky, ktoré 

mali pomôcť zabezpečeniu stability, ale viedli k značnému poškodeniu hradu. Tieto 

zásahy prerušila až zamatová revolúcia v roku 1989 a od tejto doby až do roku 1999 

hrad chátral a bol ponechaný svojmu osudu. Od roku 1999 má hrad v správe NPÚ, 

ktorý sa snaží o postupnú rekonštrukciu zdevastovaného areálu a od roku 2002 hrad 

opäť sprístupnil verejnosti [2], [5], [6], [7]. 
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Obr: 3 Hrad Veveří – fotografia 1939 [9] 

 

Obr: 4 Hrad Veveří – fotografia 1945 [9] 

 

Hrad je pre svoju históriu veľmi hodnotnou stavebnou a umeleckou pamiatkou. 

Zobrazuje postupný vývoj stredovekých hradov a prejavy jednotlivých architektonic-

kých slohov. Je to dominanta krajiny, ku ktorej nebolo vždy pristupované citlivo 

a s úctou, ktorá sa snáď čo najskôr opäť dočká svojej slávy. 
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3 PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

3.1 Rekognoskácia 

Dňa 28. 05. 2020 prebehla za účasti vedúceho práce, zamestnancov správy hradu 

Veveří a zástupcu NPÚ, ako už bolo spomenuté v úvode, rekognoskácia lokality. Na 

mieste bol bližšie špecifikovaný požadovaný rozsah a podrobnosť prvkov zamerania. 

V teréne bol tiež dohľadaný meračský bod 4005 účelovej siete FAST VUT, ktorý bol 

neskôr znovu určený technológiou GNSS. Ďalej boli dohľadané dva body miestnej ni-

velačnej siete určené technickou niveláciou N1 a N2, výšky týchto bodov boli dodané 

vedúcim práce doc. Ing. Radovanom Machotkom, Ph.D. Nivelačný bod N1 sa nachá-

dza pri vstupe do Západní bašty a bod N2 sa nachádza na fasáde budovy Purkrabství 

(viď príloha: 03.1_Prehladny_nacrt_PMS_a_VB). Ďalej boli v rámci rekognoskácie fo-

tograficky zaznamenané zložitejšie úseky, u ktorých boli predpokladané nejasnosti pri 

neskoršom grafickom spracovaní (Obr: 5). Podrobnejšia fotodokumentácia v prílohe: 

01_Technická_správa – 01.11 Fotodokumentácia zložitejších úsekov meranej oblasti. 

 

Obr: 5 Schodisko pri Južnej bráne [autor] 
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3.2 Rozloženie vlícovacích bodov a pomocnej meračskej siete 

Po rekognoskácií boli rozmiestnené VB rovnomerne po obvode lokality. Signali-

záciu týchto bodov zabezpečovali signalizačné terče nalepené na fasádach okolitých 

objektov (Obr: 6). Následne bolo zvolené rozloženie bodov PMS tak, aby umožňovalo 

zameranie VB (viď príloha: 03.1_Prehladny_nacrt_PMS_a_VB). Mapované územie 

stredného nádvoria si vyžadovalo stabilizáciu 12 bodov PMS. Body boli stabilizované 

využitím nastreľovacích klincov (Obr: 8), roxorových tyčí (Obr: 9), kovovej rúrky 

(Obr: 10), taktiež bola zvolená stabilizácia na jednoznačne identifikovateľné časti ob-

jektov pevne spojených so zemou (Obr: 11, 12). K týmto bodom PMS boli vypracované 

geodetické údaje (viď príloha: 02_Geodetické_údaje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr: 7 Stabilizačný materiál [autor] 

Obr: 9 Stabilizácia roxorovou tyčou [autor] Obr: 8 Stabilizácia nastreľovacím klincom [autor] 

Obr: 6 Signalizačný terč na fasáde [autor] 
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Obr: 12 Stabilizácia vyrytou drážkou v ráme poklopu kanalizačnej šachty [autor] 

Obr: 10 Stabilizácia kovovou rúrkou [autor] Obr: 11 Stabilizácia na skrutku hydrantu [autor] 
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4 MERAČSKÉ PRÁCE 

4.1 Použité prístroje 

Prístroje a pomôcky potrebné k zameraniu zadanej oblasti boli zapožičané z FAST 

VUT v Brne. Prístrojové vybavenie pozostávalo z: 

• Pozemný skener FARO Focus 3D S120 (A); inv. č. 318490, výr. č. LLS0613043311 

• Pozemný skener FARO Focus 3D S120 (B); inv. č. 318491, výr. č. LLS061303451 

• Totálna stanica Trimble M3-DR2″ (M3-01-2000), inv. č. 320579, výr. č. D036472 

• Prijímač GNSS-RTK Trimble R8s, inv. č. 320445, výr. č.11963790035 

• Prijímač GNSS-RTK Trimble R4, inv. č. 318361, výr. č. 5329440578 

4.1.1 Pozemný skener FARO Focus 3D S120 

Technický popis [10]: 

Diaľkomer:   fázový 

Rozsah merania:  0,6 – 120 m (závisí od okolitého svetla) 

Rýchlosť merania:  122 000/244 000/488 000/976 000 bodov za sekundu 

Chyba vzdialenosti: ± 2 mm (maximálna chyba na 10 m a 25 m, s odrazi-

vosťou 90% a 10%) 

Farebné rozlíšenie:  70 megapixel  

Zorné pole: 

o Horizontálne:  360° 

o Vertikálne:  300° 

Uhlový krok: 

o  Horizontálny:   0,009° 

o  Vertikálny:  0,009° 

Laserový lúč:  

o  Sila:   20 mW 

o Vlnová dĺžka:  905 nm 

o  Priemer na výstupe: 3 mm 

Obr: 13 Pozemný skener FARO 

Focus 3D S120 (A) [autor] 
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Ukladanie dát:   SD, SDHC ™, SDXC ™ 

Ďalšie zariadenia: kompenzátor (presnosť 0,015°); elektronický baro-

meter, elektronický kompas 

Výdrž batérie: 5 hodín (udáva výrobca) 

Prevádzková teplota: 5° – 40 °C 

Hmotnosť: 5 kg 

Rozmery: 240 x 200 x 100 mm 

4.1.2 Totálna stanica Trimble M3-DR2“ 

Technický popis [11]: 

o Meranie dĺžok: 

Dosah na hranol Ø 6,25 cm:  1,5 m až 3000 m 

Bezhranolové meranie dosah max.: 200 m až 500 m 

Presnosť (smerodajná odchýlka podľa ISO 17123-4): 

— Hranol    ± (2 + 2 ppm × D) mm 

— Bezhranol   ± (3 + 2 ppm x D) mm 

Čas merania (štandardný režim ... rýchly štandardný režim): 

— Hranol    1,6 s ... 0,8 s 

— Bezhranol   2,1 s ... 1,2 s 

o  Meranie uhlov: 

Presnosť podľa DIN 18723 (vodorovná/zenitová): 2"/0,5 mgon 

Minimálny prírastok:     1 mgon 

o  Ďalekohľad: 

Dĺžka tubusu:    125 mm 

Zväčšenie:     30 × 

Zorné pole:     1° 20' 

Rozlišovacia schopnosť:   3" 

Min. vzdialenosť zaostrenia:  1,5 m 
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o  Kompenzátor: 

Typ:      Dvojosí 

Rozsah:     ± 3,5' 

o  Atmosferické korekcie: 

Rozsah teploty:    - 40 °C až + 60 °C 

Rozsah tlaku:    533 hPa až 1 332 hPa 

o  Ďalšie parametre: 

Pracovná teplota:    - 20 °C až + 50 °C 

Centrovač:     optický 

Rozmery:     149 x 145 x 306 mm 

Hmotnosť:     4,2 kg 

 

   

Obr: 14 Totálna stanica Trimble M3-DR2“ [autor] 
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4.1.3 Prijímač GNSS-RTK Trimble R8s a Trimble R4 

Technický popis [12], [13]: 

o Trimble Maxwell 6 Custom Survey GNSS čip s 440 kanálmi – Trimble R8s 

o Trimble Maxwell 6 Custom Survey GNSS čip s 220 kanálmi – Trimble R4 

o Družicové signály sledované súčasne:  GPS, GLONASS, SBAS, Galileo,

       Bei-Dou 

o  Prevádzková teplota:    - 40 °C až + 65°C 

o  Presnosť RTK merania: 

• Jedna dĺžka základne < 30 km 

Poloha:   8 mm + 1 ppm RMS 

Výška:   15 mm + 1 ppm RMS 

• Sieťové RTK  

Poloha:   8 mm + 0,5 ppm RMS 

Výška:   15 mm + 0,5 ppm RMS 

Doba trvania inicializácie: typicky < 8 sekund 

Spoľahlivosť inicializácie typicky > 99,9% 

 

 

Obr: 15 Prijímač GNSS-RTK Trimble R4 [autor] 
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4.2 Laserové skenovanie lokality 

Po ukončení prípravných prác nasledovalo meranie metódou laserového skeno-

vania. Skenovanie bolo naplánované tak, aby prebiehalo v pondelok, z dôvodu uzav-

retia hradu Veveři pre verejnosť, čo zabezpečovalo prítomnosť iba nevyhnutného 

počtu osôb. Týmto spôsobom bol eliminovaný vznik nechceného šumu, ktorý by 

mohli spôsobovať osoby pohybujúce sa v areáli. Použité boli dva pozemné laserové 

skenery FARO Focus 3D S120 (A a B). V skeneri bola založená nová zákazka 

(DP_hrad_veveri_A, DP_hrad_veveri_B) a editované základné nastavenia. Keďže ske-

novanie prebiehalo vonku a objekty záujmu boli do 20 m od skenera, tak podľa odpo-

rúčania výrobcu v manuáli bolo nastavené [10]: „Resolution“ – 1/5, „Quality“ – 4x, „Ver-

tikal Area“ – - 60° až 90°, „Horizontal Area“ – 0° až 360°, „Point Distance“ – 

7,670 mm/10m. Ďalej bolo nastavené vyhotovovanie farebných snímok „Scan with Co-

lor“, pre možnosť ofarbenia mračien bodov „true color“. Vytvorenie jedného skenu s ta-

kýmto nastavením trvalo 8 minút a 40 sekúnd. Časová náročnosť naskenovania celej 

lokality stredného nádvoria hradu Veveří predstavovala približne 8 hodín. K súvis-

lému pokrytiu oblasti stredného nádvoria hradu mračnami bodov bolo potrebných 

celkom 45 skenov, z ktorých 28 pripadá na skener FARO Focus 3D S120 (A) a zvyšných 

17 na skener FARO Focus 3D S120 (B). Pri voľbe stanovísk skenerov (Obr: 16) sa dbalo 

na viditeľnosť všetkých rohov, kútov a ďalších polohopisných a výškopisných prvkov. 

 

Obr: 16 Rozmiestnenie pozícií skenera – snímka mračna bodov [autor] 
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K prepojeniu jednotlivých mračien bodov bola použitá sada piatich referenčných 

gúľ pre skenovanie s priemerom 139 mm (Obr: 17). Aby došlo k prepojeniu dvoch 

mračien bodov prostredníctvom referenčných gúľ bolo potrebné zaistiť, aby tieto dve 

mračná obsahovali minimálne 3 gule s rovnakými súradnicami. Teda bolo potrebné 

rozmiestňovať gule tak, aby pri prechode na nadchádzajúce stanovisko skenera boli 

premiestnené iba dve referenčné gule a zvyšné tri mohli byť použité pri spojení dotyč-

ných mračien. Rozmiestňovanie gulí sa riadilo pravidlami, že trojica gulí zachytených 

na susedných mračnách nesmie ležať na jednej priamke a gule by mali byť umiestnené 

do vzdialenosti 10 m od skenera. Druhé pravidlo zabezpečuje dostatočný počet bodov 

zachytených na povrchu gule pre výpočet jej stredu. 

  

Obr: 17 Referenčná guľa pre skenovanie s priemerom 139 mm [autor] 

 

4.2.1 Metóda laserového skenovania  

Laserové skenovanie je metóda umožňujúca bezkontaktné určovanie priestoro-

vých súradníc bodov na objekte. Od bežne používaných metód, akou je napríklad aj 

tachymetrická metóda, sa odlišuje neselektívnym zberom dát. Ďalej sa vyznačuje rých-

losťou, bezpečnosťou, presnosťou a komplexnosťou, preto je často využívaná k zame-

riavaniu zložitých stavieb, historických, pamiatkových a ďalších objektov [14]. 
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4.2.1.1 Základné typy skenerov 

Laserové skenery zaznamenávajú horizontálny uhol, vertikálny uhol a vzdiale-

nosť. Podľa toho, ako je získavanie týchto dát technicky riešené, delíme skenery na 

kamerové a panoramatické. Kamerový skener rozmetáva lúče prostredníctvom dvoch 

zrkadiel s navzájom kolmými osami otáčania. Nevýhodou je pokrytie relatívne ma-

lého zorného poľa. Panoramatické skenery sú vybavené servomotormi, ktoré umož-

ňujú otáčanie celej diaľkomernej sústavy, čím sú schopné zabezpečiť bodové pokrytie 

celého okolia [15]. 

Terestrické skenovacie systémy sa delia podľa metódy merania na „ranging“ a 

„triangulation“. „Ranging“ skenery fungujú na princípe priestorovej polárnej metódy 

a skenery „triangulation“ využívajú metódu priestorového pretínania vpred [15]. 

4.2.1.2  Princípy určenia dĺžky 

K určeniu vzdialenosti sa používajú dva spôsoby: 

• Elektronické určenie dĺžky  

• Optoelektronické určenie dĺžky  

Elektronické diaľkomery vysielajú elektromagnetické vlnenie, ktoré sa odrazí od 

objektu a vráti sa späť. Tieto diaľkomery sa podľa princípu merania delia na impulzné 

a fázové, pričom impulzné sú založené na meraní tranzitného času, za ktorý elektro-

magnetický impulz prejde od prístroja k objektu a späť. Fázové diaľkomery merajú fá-

zový rozdiel medzi vysielaným a prijímaným signálom, z fázového rozdielu je určená 

meraná dĺžka. Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn je ovplyvňovaná indexom 

lomu prostredia, ktorý závisí na teplote, tlaku, vlhkosti, či chemickom zložení prostre-

dia [15]. 

Pri optoelektronickej metóde je vzdialenosť určovaná z trojuholníka o známej zá-

kladni a známych alebo meraných priľahlých uhlov. Presnosť tejto metódy je závislá 

na presnosti určenia základne a klesá z rastúcou určovanou vzdialenosťou. Optoelek-

tronická metóda však dosahuje vysokú presnosť na krátke vzdialenosti [15]. 
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4.2.1.3 Možnosti rozmetania zväzku lúčov 

Existuje niekoľko možností rozmetania zväzku lúčov [15]: 

• rotujúce zrkadlo, 

• rotujúci odrazový hranol, 

• rotácia zdroja žiarenia v dvoch osách (napr.: motorizovaná totálna stanica), 

• a ďalšie. 

4.2.1.4 Delenie laserových skenerov 

Existuje viacero kritérií, podľa ktorých je možné deliť laserové skenery. Za zá-

kladné rozdelenie môžeme považovať rozdelenie na statické a kinematické systémy. 

Statické systémy – ŠTRONER, Martin a POSPÍŠIL, Jiří: Terestrické skenovací systémy [15]: 

1. Delenie podľa princípu:  

o  polárne skenery  

o  skenery so základňou 

2. Delenie podľa dosahu: 

o  systémy s veľmi krátkym dosahom (0,1 m – 2,0 m) 

o systémy s  krátkym dosahom (0,1 m – 2,0 m) 

o systémy so stredným dosahom (10 m – 100 m) 

o  systémy s dlhým dosahom (100 m a viac) 

3.  Delenie podľa presnosti: 

o  0,01 mm – 1 mm (skenery s veľmi krátkym dosahom) 

o  0,5 mm – 2 mm (skenery s krátkym dosahom) 

o  2 mm – 6 mm ( skenery so stredným dosahom) 

o  10 mm – 100 mm ( skenery s dlhým dosahom) 

4. Delenie podľa rýchlosti skenovania 

o  do 10 bodov za sekundu  

o  10 – 1 000 bodov za sekundu 

o  1 000 – 50 000 bodov za sekundu 

o  viac ako 50 000 bodov za sekundu 
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Kinematické systémy sa delia na dve základné kategórie podľa použitého no-

siča [15]: 

1. Letecké kinematické skenovacie systémy:  

Nosičom je lietadlo, vrtuľník, dron a iné. Používa sa na skenovanie väčších 

území. Presnosť je okrem použitého skenera závislá aj na výške a rýchlosti 

letu. Absolútna presnosť bodov meraných skenerom umiestnenom v lie-

tadle pohybujúcom sa rýchlosťou okolo 200 km/h vo výške od 200 m do 

1600 m sa nachádza v rozmedzí 0,1 až 0,3 m. 

2. Pozemné kinematické skenovacie systémy:  

Nosičom môže byť automobil, loď, železničný voz, ďalšie špeciálne zaria-

denia.  

4.2.1.5 Vplyvy ovplyvňujúce presnosť naskenovaných dát 

Na skenovacie systémy pôsobia vnútorné a vonkajšie vplyvy. Vnútorné vplyvy, 

ktoré môžeme označiť aj ako chyby skeneru, predstavujú chyby meraní dĺžky, chyby 

meraní horizontálnych a zenitových uhlov, synchronizácia merania dĺžky a uhlu, ex-

centricity analogické osovým chybám teodolitu. Tieto vplyvy je možné potlačiť kalib-

ráciou. Medzi vonkajšie vplyvy patrí napríklad vplyv prostredia (teplota, vlhkosť, tlak 

vzduchu), vplyv geometrie skenovaných objektov a vplyv povrchu skenovaných ob-

jektov. Geometriu, povrch objektov a typ použitého skenera je potrebné uvážiť pri 

voľbe stanovísk skenovania [15]. 

Pri kinematickom laserovom skenovaní vstupujú do výslednej presnosti mračna 

bodov ešte chyby GNSS a IMU, chyby hodín a chyby integrácie (každá komponenta 

má obvykle svoje hodiny). 
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4.2.1.6 Vlícovacie body 

VB umožňujú spojovanie jednotlivých mračien a takisto sprostredkujú transfor-

movanie mračna do daného súradnicového systému. VB je možné rozdeliť na body 

merané, do tejto kategórie môžeme zaradiť prirodzene signalizované body (napr. rohy 

objektov) a terče (reflexné, nereflexné). Druhou kategóriou sú body odvodené, takéto 

body vznikajú dopočítaním stredov objektov (napr. guľa, pologuľa) [15]. 

4.2.1.7 Využitie laserového skenovania v praxi 

Výhodou skenovania je krátka doba merania v porovnaní s klasickými geodetic-

kými metódami, spracovanie nameraných dát je však náročnejšie na čas, hardvérové 

a softvérové vybavenie. Produktom laserového skenovania je mračno bodov, ktoré po-

skytuje podstatne viac priestorových informácií, ako dáta získane bežnými geodetic-

kými metódami, preto si laserové skenovanie nachádza v praxi čoraz väčšie uplatne-

nie. 

 Stavebníctvo  

V tomto prípade sa jedná o zameriavanie zložitých stavebných konštrukcií, prie-

hradných hrádzí, určovanie reálneho stavu budov. U dopravných stavieb nachádza 

využitie pri výstavbe, či rekonštrukcii líniových stavieb, mostov, podjazdov a ďalších 

objektov. V neposlednom rade sa laserové skenovanie využíva pri meraní posunov 

a pretvorení stavebných objektov, kde je možné s pomerne vysokou presnosťou určo-

vať posuny terčov alebo iných cieľových znakov, slúžiacich pre signalizáciu vlícova-

cích bodov [15]. 

 Priemysel 

Ďalšia možnosť aplikácie skenerov je pri dokumentovaní priemyselných podni-

kov s množstvom potrubných systémov. Takými podnikmi môžu byť oceliarne, che-

mické a petrochemické podniky, jadrové a tepelné elektrárne, či plošiny ropných 

veží [15].  
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 Mapovanie terénnych útvarov 

Predovšetkým vytváranie presných DMT, výpočty kubatúr, mapovanie útvarov 

ako napríklad skaly, jaskyne, lomy, či skládky odpadov [15]. 

 Podzemné priestory 

V podzemnom staviteľstve sa laserové skenovacie systémy uplatňujú pri zame-

riavaní stavu tunelov, mapovaní v baniach a jaskyniach alebo pri sledovaní svahov 

v kameňolomoch [15]. 

 Dokumentácia pamiatok 

Pri rekonštrukciách historických pamiatok je potrebná podrobná dokumentácia 

predmetného objektu. U historických budov sa často stretávame s nepravidelnými lí-

niami a tvarmi, či nepresne definovanými rohmi. Preto je využitie laserových skene-

rov oveľa jednoduchšie a žiadanejšie ako pri dokumentácií moderných stavieb. Ta-

kisto si skenovacie systémy našli uplatnenie pri zameriavaní archeologických nálezov, 

či zachytávaní nástenných kresieb v jaskyniach [15]. 

 Využitie v ďalších odvetviach 

V poslednej dobe sa laserové skenovanie uplatnilo aj v realitných kanceláriách pri 

vytváraní virtuálnych prehliadok priestorov nehnuteľností. Ďalším odvetvím je krimi-

nalistika, kde sa skenery používajú pri dokumentácií miesta činu, či dopravných ne-

hôd. V neposlednom rade sa touto metódou dokumentujú aj miesta vzniku požia-

rov (Obr: 18). 

 

Obr: 18 Miesto požiaru [16] 
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4.3 Pomocná meračská sieť a vlícovacie body 

Pri tvorbe PMS bola použitá totálna stanica Trimble M3-DR2“ a dva odrazové 

hranoly na statívoch. V prvom rade bola určená súčtová konštanta jednotlivých odra-

zových hranolov, ktorých hodnota bola v oboch prípadoch rovnaká a to -32 mm. Na-

sledovala realizácia PMS v spolupráci s Bc. Kateřinou Veleckou. K zameraniu VB v 

oblasti stredného nádvoria hradu Veveří bolo potrebné zriadiť 12 pomocných merač-

ských bodov (viď príloha: 02 Geodetické údaje), z ktorých boli zamerané uhly a dĺžky 

na viditeľné pomocné meračské body. Pripojenie do záväzného referenčného systému 

S-JTSK bolo realizované určením bodov 4005, 5001-5005 a 5007-5010 prostredníctvom 

technológie GNSS. Výškové pripojenie do záväzného referenčného systému Bpv pre-

behlo pripojením na body miestnej nivelačnej siete metódou trigonometrickej nivelá-

cie. Nasledovalo určenie VB a to priestorovou polárnou metódou v dvoch polohách 

ďalekohľadu. Rozloženie bodov PMS, VB a bodov miestnej nivelačnej siete (N1, N2) je 

zobrazené v prílohe 03.1_Prehledny_nacrt_PMS_a_VB. 

 

Obr: 19 Bod miestnej nivelačnej siete N2 (Purkrabství) [autor] 

N2 
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4.3.1 Metóda GNSS 

Technické požiadavky pre meranie bodov technológiou GNSS podľa vyhlášky č. 

31/1995 Sb. [17]: 

„9.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií využíva-

jících GNSS se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní programy a 

měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a vý-

početních prací (dále jen „výsledky“). Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat 

zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský program. 

K měření je možné využít signály všech zprovozněných a správně fungujících družic všech 

dostupných globálních navigačních družicových systémů, které jsou založeny na obdobném 

principu jako americký systém GPS-NAVSTAR.“ 

„9.4 Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí tech-

nologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku měření 

klasickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám přesnosti stanoveným 

touto vyhláškou pro trigonometrické body a zhušťovací body a zvláštním právním předpisem9) 

pro body podrobného polohového bodového pole a podrobné body.“ 

9) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

„9.5 Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při nezávis-

lém postavení družic, tzn., že opakované měření nesmí být provedeno v čase, který se vůči času 

ověřovaného měření nachází v intervalech: 

<-l + n.k; n.k + 1> hodin 

kde: 

k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel 

n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR a 22,5000 

hodin (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS.“ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31#f1590917
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„9.6 Výsledek měření GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP (Geometric 

Dilution of Precision) nebo parametru PDOP (Position Dilution of Precision) je větší než 7,0, 

nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GNSS, pro který rovněž platí, že hodnota para-

metru GDOP nebo parametru PDOP je větší než 7,0, jestliže se čas ověřujícího měření vůči 

času měření ověřovaného nachází v intervalu: 

<-3 + n.k; n.k + 3> hodin“ 

 

Technické požiadavky pre meranie a výpočet bodov určovaných technológiou GNSS 

podľa vyhlášky č. 31/1995 Sb. boli splnené u všetkých bodoch PMS, ktoré boli touto 

metódou určované (viď príloha: 05.1.1_Hrad_Veveri_GNSS_SIT a 05.4.1_Hrad_Ve-

veri_GNSS_SIT-KONTROLA). 

4.3.2 Záväzné referenčné systémy S-JTSK a Bpv 

S-JTSK a Bpv patria na území Českej republiky do záväzných referenčných systé-

mov podľa nariadenia vlády č. 430/2006 Sb [18]. 

S-JTSK je určený [18]: 

o „Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

kde „a" je délka hlavní poloosy, „b" je délka vedlejší poloosy, 

o Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

o souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí.“ 

Výškový systém Bpv je určený [18]: 

o „výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kron-

štadtu, 

o souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí.“ 
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4.4 Podrobné meranie 

V rámci podrobného merania boli tachymetricky zamerané niektoré prvky polo-

hopisu, u ktorých sa predpokladala obťažnejšia identifikácia v mračne bodov. Takéto 

prvky predstavovali najmä kanalizačné šachy, vodovodné šupátka, hydranty a ďalšie 

prvky polohopisu (viď príloha: 03.2_Prehledny_nacrt-kanalizacno_a_vodo-

vodni_prvky). Zamerané boli aj niektoré vstupy do objektov pre vizuálnu kontrolu 

nadväznosti na mračno bodov. 

4.5 Kontrolné meranie 

V rámci kontrolného merania boli technológiou GNSS znovu určené body 4005, 

5001-5004 a 5009, ktoré slúžili ako body PMS pre nezávislé kontrolné meranie (viď prí-

loha: 03.3_Prehledny_nacrt_PMS-kontrolni_mereni). Následne boli v bezhranolovom 

móde tachymetricky zamerané rohy okien, dverí a ďalšie v mračne bodov jednoz-

načne identifikovateľné časti objektov (viď príloha: 03.4_Schema_kontrolnich_bodu). 

Vybraných bolo 113 kontrolných bodov rozmiestnených po obvode lokality. Tieto 

body neskôr slúžili k testovaniu polohovej a výškovej presnosti produktu (viď kapi-

tola: 6 TESTOVANIE PRESNOSTI). 

 

Obr: 20 Fotografia – kontrolné meranie (stanovisko 5002) [autor] 
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5 SPRACOVANIE NAMERANÝCH DÁT 

5.1 Spracovanie zápisníkov 

Zápisníky z merania (viď príloha: 04 Zápisníky) boli spracované v softvéry 

Groma v. 12.2. Zo súradníc pomocného meračského bodu 4005 boli využitím nástroja 

„Křovák“ vypočítané a zavedené matematické korekcie (Obr: 21), následne boli impor-

tované záznamy z merania. Použitím nástroja „Zpracování zápisníku“ boli redukované 

šikmé dĺžky na vodorovné, spracované merania v oboch polohách, obojsmerne me-

rané dĺžky a prevýšenia, opakované merania, redukované smery a tiež vypočítané 

prevýšenia. Ďalej boli vypočítané približné súradnice bodov PMS a upravené záznamy 

z merania tak, aby mohlo prebehnúť polohové a výškové vyrovnanie siete. Výškové 

vyrovnanie bolo spočítané ako viazaná sieť s pripojením na body miestnej nivelačnej 

siete N1 a N2, ktorých výšky boli poskytnuté vedúcim práce doc. Ing. Radovanom 

Machotkom, Ph.D. Polohové vyrovnanie prebehlo v lokálnom súradnicovom systéme, 

následne boli lokálne súradnice transformované na identické body určené technoló-

giou GNSS (viď príloha: 05.1.2_Hrad_Veveri_SIT a 05.4.2_Hrad_Veveri_KB). 

Obr: 21 Mierkový koeficient [autor] 

Súradnice VB, a súradnice bodov ostatných prvkov polohopisu boli spočítané po-

lárnou metódou z vyrovnaných súradníc bodov PMS (viď príloha: 05.2_Hrad_Ve-

veri_VB a 05.3_Hrad_Veveri_OST). Súradnice kontrolných bodov boli spočítané po-

lárnou metódou z vyrovnaných súradníc bodov kontrolnej PMS (viď príloha: 

05.4.2_Hrad_Veveri_KB). Výsledkom výpočtov sú jednotlivé zoznamy súradníc (viď 

príloha: 06 Zoznamy súradníc). 
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5.2 Spracovanie laserového skenovania 

Dáta získane metódou laserového skenovania boli spracované v programe Trim-

ble RealWorks 11.2, pri spracovaní sa postupovalo podľa príručky „RealWorks Student 

Guide“ dostupnej na webovej stránke Trimble Geospatial [19] a podľa video návodov 

YouTube kanálu CONTRABIM [20]. V tejto podkapitole budú popísané nástroje soft-

véru Trimble RealWorks použité pre potreby tejto diplomovej práce. 

Spracovanie mračien bodov je v softvérovom prostredí Trimble RealWorks roz-

delené do dvoch režimov „Registration“ a „Production“. Prepínanie medzi týmito re-

žimami je umiestnené na hornej lište pracovného okna (Obr: 22). 

 

Obr: 22 Pracovné režimy „Registration“ a „Production“ [autor] 

5.2.1 Registration 

Spracovanie dát začína v režime „Registration“ importom mračien bodov 

(Obr: 23). Importovať je možné rôzne formáty (napr. *.tzf, *.tzs a iné), v prípade tejto 

diplomovej práce boli importované dáta zo skenerov FARO Focus 3D S120 vo formáte 

*.fls. Prostredníctvom nástroja „Import –> Open“ bol tiež pripojený textový súbor so 

súradnicami VB (Obr: 24). 

 

Obr: 23 Nástroj „Import“ [autor] 

http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-944602/
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-944602/
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Obr: 24 Import súradníc VB [autor] 

Po importe potrebných mračien bodov nasledovalo spájanie jednotlivých mračien 

bodov do jedného, potrebné nástroje sa nachádzajú pod záložkou „Registration“ 

(Obr: 25). 

 

Obr: 25 Nástroje pod záložkou „Registration“ [autor] 

Spájanie mračien bodov je možné dvoma spôsobmi, a to „Scan–Based Registration“, 

v tomto prípade sú mračná spájané napasovaním prekrývajúcich sa bodov susedných 

mračien na seba (cloud to cloud) a „Target–Based Registration“, týmto spôsobom sú 

mračna spájané prostredníctvom terčov zachytených na susedných mračnách. Pri ske-

novaní nádvoria hradu Veveří slúžili ako terče referenčné gule pre laserové skenova-

nie. Obidve spomínané možnosti disponujú funkciou manuálnou i automatickou.  
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Pre tento projekt bola využitá funkcia „Auto–Extract Targets“, ktorá zabezpečuje 

automatické vyhľadávanie terčov (referenčných gulí, zvoleného priemeru), následne 

sú prostredníctvom týchto terčov spojené susedné mračná bodov. Týmto spôsobom 

bolo vytvorených 5 skupín mračien bodov (A_000 – A_022; A_024 – A_028; B_000 – 

B_003; B_005 – B_009; B_011 – B_018). Týchto 5 skupín nebolo navzájom prepojených 

terčami zachytenými na susedných skenoch, preto bola k spojeniu do výsledného 

mračna použitá funkcia „Auto–Register using Planes“, ktorá zaistila automatické spoje-

nie cloud to cloud. 

„Overal Cloud to Cloud error“ (celková chyba spojenia mračien metódou cloud to 

cloud) dosiahla hodnotu 1,98 mm. Presnosť spájania mračien prostredníctvom terčov 

je charakterizovaná strednou chybou vzdialenosti, ktorá nadobudla hodnotu 0,75 mm. 

Maximálna odchýlka vzdialenosti „Max Distance“ je rovná 2,11 mm. 

Výsledné mračno bodov pozostávajúce zo 45 jednotlivých skenov bolo v ďalšej 

fáze georeferencované. V prvom kroku bol využitý nástroj „Target Analyzer“, nachá-

dzajúci sa v sekcii „Target–Based Registration“ (Obr: 26), ktorý umožňuje manuálne 

identifikovanie terčov v mračne bodov. Prostredníctvom tohto nástroja bolo identifi-

kovaných 13 VB signalizovaných čierno-bielymi terčami „Black and White Flat Target“ 

(Obr: 6) na fasádach okolitých objektov. V druhom kroku bol využitý nástroj „Georefe-

rencing“, ktorý slúži k prenosu projektu do súradnicového systému prostredníctvom 

vlícovacích bodov (Obr: 26). 

 

Obr: 26 Nástroje „Target Analyzer“ a „Georeferencing“ [autor] 

  



39 

„Georeferencing“ poskytuje dve možnosti určenia vlícovacích bodov „By Target“ a „By 

Picking“ (Obr: 27). „By Picking“ umožňuje výber VB ukázaním v mračne bodov. Vyu-

žitá bola však možnosť „By Target“, ktorá vyberá už existujúce terče, keďže VB boli 

určené v prvom kroku nástrojom „Target Analyzer“. 

 

Obr: 27 Možnosti určenia VB [autor] 

Vybranému VB sú následne priradené súradnice X, Y, Z v požadovanom súradnico-

vom systéme. Priradenie súradníc je možné uskutočniť manuálnym vložením alebo 

výberom z importovaného zoznamu súradníc VB (Obr: 28). 

 

Obr: 28 Priradenie súradníc VB [autor] 

Akonáhle boli priradené jednotlivým VB ich súradnice, potvrdením „Apply“ bolo 

mračno bodov georeferencované, teda transformované do referenčných systémov Bpv 

a S-JTSK. Priemerná chyba priestorovej vzdialenosti medzi VB identifikovateľnými 

v mračne bodov a totožnými VB vypočítanými z merania v teréne dosiahla hodnotu 

9,0 mm. Viac informácií o jednotlivých chybách vzdialenosti v prílohe: 01 Technická 

správa – 01.6 Spracovateľské práce. 
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5.2.2 Production 

V režime „Production“ boli v prvom rade využité nástroje záložky „Edit“, sekcie 

„Cloud“ ( Obr: 29) a to nástroj „Segmentation“, „Sampling“ a „Auto-Classify Outdoor“. 

 

Obr: 29 Nástroje sekcie „Cloud“ [autor] 

Prostredníctvom „Auto-Classify Outdoor“ bolo mračno bodov automaticky rozde-

lené do štyroch tried a to „Building“, „Vegetation“, „Remaining“ a „Ground“ (Obr: 30). 

Nesprávne zatriedené úseky boli neskôr opravené nástrojom „Segmentation“. 

 

Obr: 30 Výber jednotlivých tried pre automatickú klasifikáciu mračna bodov [autor] 

„Segmentation“ umožňuje rozdeľovať označené mračno bodov na jednotlivé časti, 

ktoré je neskôr možné spájať funkciou „Merge Clouds“. Týmto spôsobom boli opravené 

nesprávne zatriedené úseky z predchádzajúceho kroku „Auto-Classify Outdoor“. Ďalej 

prostredníctvom funkcie „Segmentation“ boli odstránené nechcené šumy a vystrihnuté 

nepotrebné body, ktoré siahali za hranice riešenej lokality. 
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„Sampling“ umožňuje redukovať mračno bodov, čím sa zníži počet bodov a tým 

aj veľkosť súboru. Dôvodom použitia tohto nástroja je hlavne práca z mračnom bodov 

v ďalších softvéroch (MicroStation V8i, GeoStore V6-3D), ktoré nie sú schopné praco-

vať naraz s obrovským množstvom dát (počet bodov pred samplovaním: 60,6 milióna 

bodov). Nástroj „Sampling“ ponúka niekoľko možností vzorkovania (Obr: 31). Použitá 

bola funkcia „Spatial Sampling“, ktorá umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi bodmi 

vytváranej vzorky „Distance Between Points“. 

 

Obr: 31 Nástroj „Sampling“ [autor] 

Štyri vytvorené triedy mračien boli prevzorkované jednotlivo. Pre triedu „Building“ 

bolo nastavené vzorkovanie „Distance Between Points“ 0,05 m (1,1 milióna bodov), pre 

triedu „Vegetation“ 0,08 m (0,5 milióna bodov), pre triedu „Remaining“ 0,02 m (0,3 mi-

lióna bodov) a pre triedu „Ground“ 0,03 m (2,5 milióna bodov). Triedy „Building“ a 

„Ground“ boli nástrojom „Segmentation“ rozdelené na niekoľko úsekov z dôvodu zní-

ženia záťaže softvérov pri ďalšom spracovaní. Rovnakým spôsobom bolo vytvorených 

ešte niekoľko mračien bodov s rôznym vzorkovaním, ktoré neskôr slúžili pre vizuali-

záciu v online prehliadačoch (viď kapitola: 8 MOŽNOSTI ZDIEĽANIA VÝSTUPOV 

LASEROVÉHO SKENOVANIA V ONLINE PRIESTORE). 
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Ďalším použitým nástrojom je „Contouring“, nachádzajúci sa v záložke „Surface“ 

v sekcii „Slice Tools“ (Obr: 32). Tento nástroj bol použitý k vytvoreniu vrstevníc nasta-

vením rezných rovín vo zvolenom intervale (Obr: 33). 

 

Obr: 32 Nástroj „Contouring“ [autor] 

 

 

Obr: 33 Nástroj „Contouring“ – nastavenie rezných rovín [autor] 

Výsledkom sú lomené čiary vo zvolených výškových úrovniach (Obr: 34). 

 

Obr: 34 Grafické znázornenie výškových úrovní (interval 1 m) [autor] 
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Prostredníctvom nástroja „Geometry Creator“ (Obr: 35) boli v mračne bodov iden-

tifikované a vytvorené body „3D Point“, ktoré neskôr vstupovali do testovania pres-

nosti.  

 

Obr: 35 Nástroj „Geometry Creator“ [autor] 

Softvér Trimble RealWorks umožňuje tiež tvorbu videí či snímok mračien bodov 

v 3D okne, nástroje „Capture Screen“ a „Video Creator“ sa nachádzajú v záložke „Me-

dia“. Možné výstupy použitia nástroja „Capture Screen“ sú viditeľné na nasledujúcich 

obrázkoch: 

 

Obr: 36 Grafický výstup z mračna bodov – farebné rozlíšenie jednotlivých tried [autor] 

 

Obr: 37 Grafický výstup z mračna bodov – farebné odlíšenie bodov rôznych postavení skenera [autor] 
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Obr: 38 Grafický výstup z mračna bodov – „True Color“, bez triedy „Vegetation“ [autor] 

 

Obr: 39 Grafický výstup z mračna bodov – „True Color“ [autor] 

Funkcia „Export“ ponúka možnosť exportovania mračna bodov v rôznych formá-

toch (*.las, *.asc, *.laz, *.dwg, *.dgn, *.pts a iné), pre uchovanie projektu bol zvolený 

formát „LAS Files 1.2 (*.las)“. Ďalej boli exportované vrstevnice vo formáte „MicroSta-

tion Files (*.dgn)“ a kontrolné body „3D Point“ vo formáte „RTF File Format (*.rtf)“. 
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6 TESTOVANIE PRESNOSTI 

Výsledný produkt spĺňa požiadavky na presnosť podľa ČSN 01 3410 pre 3. triedu 

presnosti [21]. Vykonané bolo testovanie presnosti určenia súradníc Y, X a výšok H 

porovnaním zoznamu súradníc kontrolných bodov zameraných v teréne (viď príloha: 

06.4_Hrad_Veveri_YXH_KB) a im odpovedajúcich bodov identifikovaných v mračne 

bodov „3D Point“. Celkový počet testovaných bodov je 113. Ďalej boli vypočítané od-

chýlky priestorovej polohy jednotlivých kontrolných bodov, pričom najväčšia od-

chýlka bola zistená na bode 2008 a dosahuje hodnotu 𝛥𝑃𝑌𝑋𝐻
𝑀𝐴𝑋 = 0,052 𝑚 (viď príloha: 

07.3_Test_YX,H_Odch-dPxyh – 3) Odchylky prostorové polohy). 

6.1 Testovanie presnosti určenia súradníc Y, X 

Test presnosti súradníc Y, X bol prevedený podľa ČSN 01 3410 [21]: 

 

Na kontrolných bodoch boli vypočítané rozdiely jednotlivých súradníc 𝛥𝑌 a 𝛥𝑋: 

𝛥𝑌 = 𝑌𝑀𝐵 − 𝑌𝑘  𝛥𝑋 = 𝑋𝑀𝐵 − 𝑋𝑘 

pričom YMB, XMB predstavujú súradnice bodu „3D Point“ a Yk, Xk označujú súradnice 

toho istého bodu z kontrolného merania. 

 

Výberová smerodajná súradnicová odchýlka 𝑠𝑋𝑌 je daná vzťahom: 

𝑠𝑋𝑌 = √
1

2
(𝑠𝑌

2 + 𝑠𝑋
2) 

, pričom 

𝑠𝑌 = √
1

𝑘×𝑁
∑ 𝛥𝑌𝑗

2𝑁
𝑗=1   𝑠𝑋 = √

1

𝑘×𝑁
∑ 𝛥𝑋𝑗

2𝑁
𝑗=1  

kde koeficient k má hodnotu 𝑘 = 2 pre opakované určenie bodu s rovnakou presnos-

ťou a N predstavuje počet bodov vstupujúcich do testovania presnosti. 
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Presnosť určenia súradníc sa považuje za vyhovujúcu, ak sú splnené nasledujúce 

podmienky: 

a) Polohové odchýlky 𝛥𝑝 =  √𝛥𝑌2 + 𝛥𝑋2 vyhovujú kritériu: 

|𝛥𝑝| ≤ 1,7𝑢𝑋𝑌 

b) Je prijatá štatistická hypotéza, že výber prislúcha stanovenej triede pres-

nosti, teda výberová smerodajná súradnicová odchýlka 𝑠𝑋𝑌  vyhovuje krité-

riu: 

𝑠𝑋𝑌 ≤ 𝜔2𝑁 × 𝑢𝑋𝑌 

Pre 3. triedu presnosti platí, že koeficient 𝑢𝑋𝑌 = 0,14 𝑚. Koeficient k má hodnotu 

𝑘 =  2  pre opakované určenie bodu s rovnakou presnosťou a koeficient 𝜔2𝑁 má hod-

notu 𝜔2𝑁 =  1,1 pre výber  v rozsahu N od 100 do 300 bodov pri voľbe hladiny vý-

znamnosti 𝛼 =  5 %. 

 

Všetky testované body splnili kritéria testovania presnosti súradníc Y a X pre 3. triedu 

presnosti podľa ČSN 01 3410 (viď príloha: 07.1_Test_YX). Polohová odchýlka 𝛥𝑝 do-

siahla najvyššiu hodnotu |𝛥𝑝 𝑚𝑎𝑥| = 0,048 𝑚, táto hodnota spĺňa kritérium 

|𝛥𝑝| ≤  0,238 𝑚. Druhým kritériom je výberová smerodajná súradnicová odchýlka 

𝑠𝑋𝑌 ≤ 0,154 𝑚. Výberová smerodajná súradnicová odchýlka dosiahla hodnotu 

𝑠𝑋𝑌 =  0,011 𝑚, teda spĺňa podmienku 0,011 𝑚 ≤  0,154 𝑚. 

6.2 Test presnosti výšok H 

Test presnosti výšok H bol prevedený podľa ČSN 01 3410 [21]: 

 

Na kontrolných bodoch boli vypočítané rozdiely výšok 𝛥𝐻: 

𝛥𝐻 = 𝐻𝑀𝐵 − 𝐻𝑘 

pričom HMB označuje výšku bodu „3D Point“ a Hk je označenie pre výšku toho istého 

bodu z kontrolného merania. 
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Výberová smerodajná výšková odchýlka 𝑠𝐻 je daná vzťahom: 

𝑠𝐻 = √
1

𝑘 × 𝑁
∑ 𝛥𝐻𝑗

2

𝑁

𝑗=1

 

kde koeficient k má hodnotu 𝑘 = 2 pre opakované určenie bodu s rovnakou presnos-

ťou a N predstavuje počet bodov vstupujúcich do testovania presnosti. 

 

Presnosť určenia výšok sa považuje za vyhovujúcu, ak sú splnené nasledujúce 

podmienky: 

a) Rozdiely výšok ΔH vyhovujú kritériu: 

|𝛥𝐻| ≤ 2𝑢𝐻 × √𝑘 

b) Je prijatá štatistická hypotéza, že výber prislúcha stanovenej triede pres-

nosti, teda výberová smerodajná výšková odchýlka 𝑠𝐻  vyhovuje kritériu 

pre spevnený povrch: 

𝑠𝐻 ≤ 𝜔𝑁 × 𝑢𝐻 

Pre 3. triedu presnosti platí, že koeficient 𝑢𝐻 = 0,12 𝑚. Koeficient k má hodnotu 𝑘 = 2  

pre opakované určenie bodu s rovnakou presnosťou a koeficient 𝜔𝑁 má hodnotu 

𝜔𝑁 =  1,1 pre výber v rozsahu N od 80 do 500 bodov pri voľbe hladiny významnosti 

𝛼 =  5 %. 

 

Všetky testované body splnili kritéria testovania presnosti výšok pre 3. triedu 

presnosti podľa ČSN 01 3410 (viď príloha: 07.2_Test_H). Rozdiel výšok ΔH dosiahol 

najvyššiu hodnotu |𝛥𝐻 𝑚𝑎𝑥| = 0,037 𝑚, táto hodnota spĺňa kritérium |𝛥𝐻| ≤ 0,339 𝑚. 

Druhým kritériom pre výšky na spevnenom povrchu je 𝑠𝐻 ≤ 0,132 𝑚. Výberová sme-

rodajná výšková odchýlka dosiahla hodnotu 𝑠𝐻 = 0,010 𝑚, teda spĺňa podmienku 

0,010 𝑚 ≤  0,132 𝑚.  
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7 GRAFICKÉ VÝSTUPY 

Táto kapitola sa zaoberá grafickým spracovaním účelovej mapy a ďalších príloh, 

ktorými sú geodetické údaje o bodoch a prehľadné náčrty. 

7.1 Definícia mapy 

Mapa je zmenšený generalizovaný konvenčný obraz Zeme alebo jej časti preve-

dený do roviny prostredníctvom matematicky definovaných vzťahov, teda užitím kar-

tografického zobrazenia. Obsah mapy je tvorený polohopisom, popisom a prípadne 

aj výškopisom [22]. 

Rozdelenie máp podľa obsahu v zhode s ČSN 01 3410 [21]: 

o Základné mapy, mapy so základným všeobecne využiteľným obsahom, 

ktorý stanovuje príslušný technický predpis. Základné mapy vznikajú 

spravidla pôvodným mapovaním, môžu byť základom pre tematické 

mapy. 

o Účelové mapy — tematické mapy veľkých mierok, ktorých obsah, okrem 

prvkov základných máp, je tvorený ďalšími predmetmi merania a šetrenia 

určenými účelom, na ktorý sú vyhotovované. 

7.2 Účelová mapa 

Grafické spracovanie účelovej mapy bolo realizované prevažne v programe Ge-

oStore V6 – 3D a záverečné úpravy prebehli v softvéri MicroStation V8i s využitím 

nadstavby MGEO. Účelová mapa bola vyhotovená v súlade s ČSN 01 3411 Mapy 

velkých měřítek-Kreslení a značky [23].  
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7.2.1 GeoStore V6 – 3D 

Softvér GeoStore V6 – 3D umožňuje import mračna bodov vo formáte „LAS Files 

1.2 (*.las)“. Prostredníctvom nástrojov „přidání mračna“ a „odpojení mračna“ bolo zabez-

pečené pripojenie vždy len potrebných mračien bodov, tak bolo pripojené len mini-

málne množstvo dát a tým zabezpečený plynulý chod softvéru. Samotná kresba jed-

notlivých prvkov polohopisu a výškopisu prebiehala v okne 3D (Obr: 40). „3D okno“ 

je uspôsobené tak, aby zobrazovalo aktuálny výrez bodov zobrazených v „2D okne“, 

čím zabezpečuje prácu len s potrebným množstvom bodov a tým tiež prispieva 

k hladkému chodu programu. Vďaka týmto možnostiam je práca s mračnom bodov 

v GeoStore V6 – 3D oveľa plynulejšia a pohodlnejšia ako v programe MicroStation V8i. 

 

Obr: 40 GeosStore V6-3D – 3D okno [autor] 

Kresba v „3D okne“ je realizovaná spájaním vybraných bodov, s využitím aktu-

álne nastavených atribútov geometrických entít. Výber bodov je možný troma spô-

sobmi, a to „Přichytávat se na nejbližší bod“, „Přichytávat se na nejvyšší bod“ a „Přichytávat 

se na nejnižší bod“ (Obr: 41). Využívaná bola prevažne možnosť „Přichytávat se na nej-

nižší bod“ z dôvodu najreálnejšieho vyobrazenia výškových pomerov terénu. Výber 

bodu je následne potvrdený písmenom “A“ na klávesnici. 

 

Obr: 41 Možnosti výberu bodov v „3D okne“ programu GeoStore V6 – 3D [autor] 

Po vykreslení polohopisných a výškopisných prvkov bol projekt exportovaný vo 

formáte „MicroStation Files (*.dgn)“. 
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7.2.1.1 Odchýlka výšky terénu v miestach trávnatých plôch 

Výšky terénu na plochách s hustým trávnatým porastom sú zaťažené odchýlkami, 

ktoré sú spôsobené tým, že niektoré lúče laserového skeneru sa odrazia od stebiel 

trávy a neprejdú až k terénu. Hodnota týchto odchýlok závisí od hustoty a výšky tráv-

nika. Výška terénu mapovaného územia bola ovplyvnená touto systematickou odchýl-

kou v červených oblastiach vyznačených na nasledujúcej situácií (Obr: 42): 

 

Obr: 42 Situácia – odchýlky výšky terénu [autor] 

Táto systematická odchýlka bola vyhodnotená v oblasti označenej v situácií pís-

menom “A“ a jej priemerná hodnota je 9 cm (viď tabuľka: 1 Vyhodnotenie systematic-

kej odchýlky výšky terénu). Pri tvorbe účelovej mapy bola táto odchýlka čiastočne eli-

minovaná v programe GeoStore V6 - 3D a to tak, že výber bodov reprezentujúcich 

výšku terénu prebiehal použitím funkcie „Přichytávat se na nejnižší bod“. Táto funkcia 

zabezpečuje výber bodu s najmenšou výškou v zadanej oblasti.  
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Tabuľka: 1 Vyhodnotenie systematickej odchýlky výšky terénu [autor] 

7.2.2 MicroStation V8i 

V programe MicroStation V8i boli vytvorené modely „Výkres“ s názvom Kresba, 

„Výkres“ s názvom Body a model „Arch“ s názvom Účelová mapa. Do modelu s názvom 

Body boli importované súradnice bodov PMS a ostatných prvkov polohopisu (viď prí-

loha: 06.1_Hrad_Veveri_YXH_SIT a 06.3_Hrad_Veveri_YXH_OST). Do modelu Kresba 

bola pripojená kresba z programu GeoStore V6 – 3D a dokreslené vodovodné 

prvky, kanalizačné prvky a body PMS. V modeli Účelová mapa, bol vytvorený tlačový 

výstup (viď príloha: 08_Ucelova_mapa). Ďalej bola vytvorená legenda, vložená po-

pisná tabuľka a smerová ružica. V nadstavbe MGEO boli doplnené priesečníky siete 

pravouhlých súradníc a okrajový náčrtok s označením mapových listov. 

  

Rozdiel [m]

terén tráva tráva - terén

1 283,21 283,33 0,12

2 283,21 283,31 0,10

3 283,15 283,23 0,08

4 283,63 283,72 0,09

5 283,54 283,62 0,08

6 283,51 283,59 0,08

7 283,82 283,91 0,09

8 283,79 283,90 0,11

9 283,82 283,91 0,09

10 284,15 284,23 0,08

11 284,12 284,22 0,10

12 284,22 284,31 0,09

13 284,29 284,40 0,11

14 284,35 284,43 0,08

15 284,42 284,53 0,11

0,09

Bod
Výška bodu Bpv [m]

Vyhodnotenie systematickej odchýlky výšky terénu

Priemerná hodnota [m]
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7.3 Ostatné grafické výstupy 

Medzi ostatné grafické výstupy patria geodetické údaje o bodoch (viď príloha: 

02 Geodetické údaje) a prehľadné náčrty, konkrétne prehľadný náčrt PMS a VB, pre-

hľadný náčrt kanalizačných a vodovodných prvkov, prehľadný náčrt PMS – kontrolné 

meranie a schéma kontrolných bodov. Tieto prílohy boli vyhotovené v programovom 

prostredí MicroStation V8i. 

7.3.1 Prehľadný náčrt PMS a VB 

Prehľadný náčrt PMS a VB ukazuje rozloženie pomocných meračských bodov, 

vlícovacích bodov a bodov miestnej nivelačnej siete. V náčrte sú odlíšené body PMS 

určené metódou GNSS. Ďalej sú vyznačené merané horizontálne smery, zenitové uhly 

a šikmé dĺžky merané z jednotlivých stanovísk (viď príloha: 03.1_Pre-

hledny_nacrt_PMS_a_VB). 

7.3.2 Prehľadný náčrt kanalizačných a vodovodných prvkov 

V tomto náčrte je zobrazené rozloženie kanalizačných a vodovodných prvkov, 

ktorými sú podzemné hydranty, vodovodná prípojka, vodovodné šupátka, kanali-

začné šachty a vstupné šachty kanalizácie (viď príloha: 03.2_Prehledny_nacrt-kanali-

zacni_a_vodovodni_prvky). 

7.3.3 Prehľadný náčrt PMS – kontrolné meranie 

Tento náčrt zobrazuje rozloženie bodov PMS pre kontrolné meranie, všetky body 

PMS boli v tomto prípade určené technológiou GNSS (viď príloha: 03.3_Pre-

hledny_nacrt_PMS-kontrolni_mereni). 

7.3.4 Schéma kontrolných bodov 

Schéma kontrolných bodov ukazuje rozloženie bodov použitých pre testovanie 

presnosti. Kontrolnými bodmi sú rohy okien a dverí znázornené pohľadmi na jednot-

livé fasády (POHLED “A“ – “G“). Ďalšie kontrolné body sú zobrazené v detailoch 

(DET “1“ – “4“). Umiestnenie jednotlivých pohľadov a detailov v rámci lokality je zná-

zornené v situácií (viď príloha: 03.4_Schema_kontrolnich_bodu).  
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8 MOŽNOSTI ZDIEĽANIA VÝSTUPOV LASEROVÉHO 

SKENOVANIA V ONLINE PRIESTORE 

Možnosti prezentovania výstupov z laserového skenovania v podobe mračna bo-

dov v dnešnej dobe ponúka viacero webových aplikácií. Tieto aplikácie umožňujú pre-

zeranie mračna bodov, odmeriavanie vzdialeností medzi jednotlivými bodmi, nie-

ktoré ponúkajú dokonca možnosť úpravy dát. Väčšina týchto webových aplikácií však 

sprístupňuje spomínané funkcie len registrovaným užívateľom s predplateným balí-

kom. Vo väčšine prípadov cena balíku závisí od množstva uploadovaných dát za ur-

čitý čas. Táto kapitola sa bude však ďalej venovať „free“ možnostiam zdieľania dát 

v online priestore. „Free“ balíky sú zvyčajne obmedzované počtom a veľkosťou prida-

ných súborov, napriek tomu sú vhodné pre prezentáciu menších projektov. V rámci 

tejto diplomovej práce boli vyskúšané nasledujúce tri webové aplikácie. 

Prvou je „Online LIDAR point cloud viewer“ dostupný z: http://lidarview.com. 

Tento webový prehliadač umožňuje vizualizáciu mračna bodov umiestneného na pa-

mäťovom disku používateľa. Vizualizovať je možné dáta vo formáte „LAS Files 1.2 

(*.las)“ alebo zoznam súradníc bodov „XYZ“. 

Druhou aplikáciou je „Sketchfab“ dostupný z: https://sketchfab.com. Po zaregis-

trovaní webová aplikácia dovoľuje bezplatne pridať mesačne jeden projekt o veľkosti 

maximálne 50 MB. Po pridaní projektu je možné prezeranie mračna bodov a zdieľanie 

URL adresy aj medzi neregistrovaných užívateľov. Mračno bodov nádvoria hradu 

Veveří je dostupne na adrese: https://sketchfab.com/3d-models/object-hrad-veveri-

nadvori-db3f99e9ee114be59b7a3341984f5a36?fbclid=IwAR2PZ0NGY0jZfnabT4ROdD 

wfRApN9dR6_EQ1T1BBcexYJVeGxogcMDJlGCA. 

Treťou otestovanou aplikáciou je ATIS.cloud dostupná z: https://we-

bapp.atis.cloud. Táto aplikácia v bezplatnej verzií poskytuje skladovací priestor až 

2 GB, v pridanom projekte je možné odmeriavať vzdialenosti, zhotovovať snímky, ďa-

lej je možné projekt strihať a exportovať jeho časti. Nevýhodou bezplatnej verzie je 

prístup k projektu iba dvoch registrovaných užívateľov.  

http://lidarview.com/
https://sketchfab.com/
https://sketchfab.com/3d-models/object-hrad-veveri-nadvori-db3f99e9ee114be59b7a3341984f5a36?fbclid=IwAR2PZ0NGY0jZfnabT4ROdD
https://sketchfab.com/3d-models/object-hrad-veveri-nadvori-db3f99e9ee114be59b7a3341984f5a36?fbclid=IwAR2PZ0NGY0jZfnabT4ROdD
https://webapp.atis.cloud/
https://webapp.atis.cloud/
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9 POROVNANIE ČASOVEJ NÁROČNOSTI METÓDY LA-

SEROVÉHO SKENOVANIA A KLASICKÉHO POSTUPU 

TVORBY MAPY 

Porovnanie časovej náročnosti tvorby účelovej mapy metódou laserového skeno-

vania s klasickou tachymetrickou metódou bolo rozdelené na niekoľko etáp. 

Prvou etapou je vytvorenie PMS. V prípade klasickej metódy by boli použité to-

tožné body PMS, preto je časová náročnosť vybudovania PMS v oboch prípadoch rov-

naká. 

Laserové skenovanie stredného nádvoria hradu Veveří, počas ktorého bolo vy-

tvorených 45 mračien bodov s využitím dvoch skenerov FARO Focus 3D S120 trvalo 

približne 8 hodín. Ďalej bolo nutné zameranie VB, kanalizačných a vodovodných prv-

kov totálnou stanicou, čo predstavovalo časovú záťaž asi 2 hodín. Tachymetrické za-

meranie zadanej lokality by mohlo trvať zhruba 9 až 11 hodín, teda táto etapa je tiež 

z hľadiska časovej náročnosti zrovnateľná. 

Tretia etapa zahŕňa výpočtové práce, konkrétne polohové a výškové vyrovnanie 

siete a dopočítanie súradníc podrobných a VB polárnou metódou. V tejto etape sa líši 

klasická tachymetrická metóda spracovaním oveľa väčšieho počtu podrobných bodov, 

čo však nemá žiadny vplyv na dobu spracovania, preto je aj túto etapu možné z časo-

vého hľadiska prehlásiť za zhodnú. 
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Štvrtá etapa predstavuje grafické spracovanie účelovej mapy. U klasickej metódy 

sú vypočítané dáta importované do softvéru (napr. MicroStation V8i), v ktorom je vy-

hotovená grafická podoba diela. U metódy laserového skenovania je v prvom rade po-

trebné spracovať mračno bodov, čo predstavuje spájanie jednotlivých mračien do jed-

ného, georeferencovanie mračna, odstránenie nechceného šumu a ďalšie kroky popi-

sované v podkapitole: 5.2 Spracovanie laserového skenovania. Z takto spracovaného 

mračna je možné dotvoriť grafický výstup v podobe účelovej mapy v ďalších progra-

moch (napr. MicroStation V8i, GeoStore V6 – 3D). Etapa grafického spracovania úče-

lovej mapy je tak výrazne časovo náročnejšia v prípade metódy laserového skenova-

nia. 

Na spracovanie ostatných grafických výstupov (napr. prehľadné náčrty) nemá 

vplyv použitá metóda merania, preto je ich vyhotovenie po časovej stránke rovnako 

náročné pri použití ktorejkoľvek zo spomínaných metód. 

Do poslednej etapy je zahrnuté kontrolné meranie s vyhodnotením presnosti vý-

sledného produktu. V tomto prípade je rozsah terénnych prác podobný. Rozdiel nas-

táva pri spracovaní, kde je potrebné v mračne bodov z laserového skenovania identi-

fikovať jednotlivé kontrolné body vstupujúce do testovania presnosti. Pri množstve 

kontrolných bodov 113 predstavovala ich identifikácia v mračne časovú záťaž pri-

bližne 90 minút. 

Výhodou laserového skenovania je eliminovanie rizika opomenutia zamerania 

niektorého prvku polohopisu či výškopisu. Skener takisto za relatívne krátky čas získa 

veľké množstvo dát o jednotlivých objektoch ako sú napríklad fasády budov, tie sú 

však pri tvorbe účelovej mapy nepotrebné. Nevýhodou laserového skenovania je pre-

dovšetkým náročnosť na hardvérové a softvérové vybavenie pri spracovaní skenov. 

Pri tvorbe účelovej mapy stredného nádvoria hradu Veveří by bolo z hľadiska ča-

sovej náročnosti praktickejšie použitie klasickej tachymetrickej metódy vzhľadom 

k podstatne nižším nárokom na čas pri grafickom spracovaní dát. 
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10 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá vyhotovením účelovej mapy stredného nádvoria 

hradu Veveří metódou laserového skenovania. Účelová mapa mierky 1:250 bola vyho-

tovená v 3. triede presnosti podľa ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové 

mapy. Grafické spracovanie sa riadilo normou ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - Kres-

lení a značky. 

Práca popisuje postup pri naskenovaní zadanej lokality, realizáciu PMS a spôsob 

pripojenia do záväzných referenčných systémov Bpv a S-JTSK, ďalej rieši zameranie 

VB a priebeh kontrolného merania. 

Výpočet zápisníkov prebehol v programe Groma v. 12.2. Spracovanie mračna bo-

dov v softvéri Trimble RealWorks 11.2 je podrobne popísané v podkapitole 5.2 Spra-

covanie laserového skenovania. Ďalšími softvérmi využitými pri grafickom spraco-

vaní boli Geostore V6 – 3D, MicroStation V8i a MGEO.  

Testovaním presnosti bolo preukázané splnenie kritérií pre 3. triedu presnosti 

podľa ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy. Do testovania vstu-

povalo 113 kontrolných bodov. Najväčšia hodnota polohovej odchýlky bola zistená na 

bode 2057 a to| 𝛥𝑝𝑌𝑋 𝑚𝑎𝑥| = 0,048 𝑚, najväčšia výšková odchýlka je na bode 2018 a jej 

hodnota je | 𝛥𝐻 𝑚𝑎𝑥| = 0,037 𝑚. Na bode 2008 bola zistená najväčšia odchýlka pries-

torovej polohy  | 𝛥𝑃𝑌𝑋𝐻  𝑚𝑎𝑥| = 0,052 𝑚. 

Záverečná časť je venovaná možnostiam zdieľania dát v podobe mračien bodov 

v online prostredí s využitím webových aplikácií. Nakoniec je porovnaná časová ná-

ročnosť tvorby účelovej mapy metódou laserového skenovania s klasickou tachymet-

rickou metódou. Výsledkom porovnania je zhodnotenie, že v tomto prípade by pre 

vytvorenie účelovej mapy bolo z hľadiska časovej náročnosti vhodnejšie použitie kla-

sickej tachymetrickej metódy. 
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