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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá shromážděním dat ze závěrečných prací 

zabývajících se mapováním štoly Josef, kde byly pro jejich tvorbu použity 

metody 3D skenování a tachymetrie. Dále návrhem struktury uložení těchto 

dat, vytvoření celkového mračna bodů a sjednocení základních důlních map 

v zaměřených oblastech. Následně vytvořením 3D modelu oblasti Čelina ze 

zpracovaného mračna bodů. A nakonec se zabývá i možnostmi využití 

shromážděných dat.  

Klíčová slova 

štola Josef, mračno bodů, základní důlní mapa, DULMAP, Geomagic Wrap 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the collection of data from the final theses 

dealing with the mapping of the Josef gallery, where 3D scanning and 

tachymetry methods were used for their creation. Furthermore, the design of 

the structure of storing this data, creating an overall point cloud and unifying 

basic mining maps in focused areas. Subsequently, by creating a 3D model of 

the Čelina area from the processed point cloud. Finally, it deals with the 

possibilities of using the collected data. 

Keywords 

Josef Gallery, cloud points, basic mine map, DULMAP, Geomagic Wrap 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je shromáždit a uspořádat data do navržené 

struktury uložiště.  Jedná se o data z laserového 3D skenování a vektorizací 

vzniklých základních důlních map. Doplňkově pak o starší základní důlní mapy 

vzniklé na základě klasických metod geodézie, konkrétně za použití 

prostorové polární metody. 

Z dat laserového skenování bylo vytvořeno celistvé mračno bodů a byla 

provedena kontrola vzájemné polohy jednotlivých mračen v překrytovém 

území. Práce s mračny bodů byla prováděna v programu CloudCompare. 

Z dostupných digitálních základních důlních map byla vytvořena kompletní 

základní důlní mapa. Práce se základní důlní mapou byla prováděna 

v nadstavbě DULMAP k programu MicroStation. Dále byl vytvořen 

zjednodušený 3D model v programu Geomagic Wrap, určený pro 3D tisk 

a prezentaci. Bylo posouzeny možnosti využití dat v dalších aplikacích 

a navrženy možnosti využití dat při správě díla. 

V první kapitole je popsána štola Josef, její poloha, historie dobývání zlata 

v oblasti štoly a její aktuální využívání pro výuku a výzkum. 

V druhé kapitole jsou stručně popsány jednotlivé mapovací práce vzniklé 

ve štole Josef, včetně metod měření použitých při jejich tvorbě. 

V další kapitole je popsán návrh struktury uložiště. 

Ve čtvrté kapitole je popsáno a zobrazeno porovnání registrací 

jednotlivých mračen bodů (etap měření) v programu CloudCompare. 

V následující kapitole je popsán způsob tvorby základní důlní mapy podle 

vyhlášky číslo 435/1992 Sb. a postup prací v nadstavbě DULMAP při spojování 

do celkové mapy. 

V šesté kapitole je popsán postup tvorby 3D modelu na základě 

spojeného mračna bodů a možnosti 3D tisku tohoto modelu.  

V poslední sedmé kapitole jsou popsány možnosti využití dat. 
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1 Štola Josef 

1.1 O štole Josef 

Štola Josef se nachází mezi obcemi Čelina a Mokrsko v blízkosti Slapské 

přehrady asi 50 km jižně od Prahy (obr. 1). Štola je součástí zlatorudného revíru 

Psí hory.  Horninové prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanické 

a vulkanosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryolity, tufy, tufity) 

pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly). 

Páteřní chodba prochází severo-severozápadním směrem pod masivem 

Veselého vrchu v délce 1835 m o profilu 14 – 16 m2. Na hlavní chodbu navazují 

další chodby západním a východním směrem s častými rozrážkami. Další dvě 

patra v oblasti Čelina jsou na základní patro napojeny slepými komíny neboli 

šibíky. Délka těchto chodeb je 6018 m o profilu okolo 9 m2. Převážná většina 

(kolem 90 %) výlomů není vystrojena. Konec páteřní štoly je propojen 

s povrchem 136 m vysokým nevystrojeným větracím komínem. [1] 

 

  Obrázek 1 Poloha štoly Josef [5] 
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1.2 Historie těžby v Psích horách 

Těžba zlata na našem území započala již za dob Keltů, zejména ve 

2. a 1. stol. př. n. l. Keltové naprostou většinu svého zlata získávali z rozsypů 

a rýžovišť. Vzhledem k prokázané existenci rýžovišť na Čelinském potoce 

i v náplavech Vltavy u Smilovic (dnes zatopených slapskou přehradou) je 

pravděpodobné, že keltští zlatokopové působili i na Psích horách. 

 S další těžbou se začalo na přelomu 13. a 14. století a k největšímu 

rozmachu došlo v průběhu 14. století. V této době se zlato dobývalo pomocí 

štol a úklonných šachtic dosahujících hloubky kolem 20 m. Horníci rudu těžili 

pomocí jednoduchých ručních nástrojů, tzv. želízka a mlátku, a svítili lojem 

v hliněných kahanech. Vytěžená hornina se drtila a mlela v rudných mlýnech. 

Zlato se pak z rozemleté rudy oddělovalo amalgamací. Na přelomu 14. a 15. 

století došlo k úpadku těžby, především z důvodu rostoucích nákladů, 

vyčerpání přístupnějších částí zlatonosných křemenných žil a technických 

problémů při těžbě ve větších hloubkách. K úpadku také jistě napomohla 

složitá politická situace v Českých zemích, a tak došlo na několik desetiletí 

k přerušení těžby. 

Na přelomu 15. a 16. století došlo k obnovení těžby, podle dobových 

záznamů, avšak ne v tak velkém významu. Těžba na Psích horách zřejmě ustala 

v polovině 16. století a tento revír zůstal až do konce 20. století nevyužíván. 

V letech 1977 – 1980 zde proběhl rozsáhlý průzkum hornin Jílovského 

pásma, který ukázal přítomnost zlatonosných rud v Psích horách. Následně pak 

v letech 1980 – 1990 proběhl podrobný geologický průzkum této oblasti. Jeho 

součástí bylo geologické mapování, geofyzikální průzkum, podrobný 

geochemický průzkum půdního pokryvu, průzkum pomocí vrtů z povrchu až 

do hloubky 300–600 m a konečně báňský průzkum z nově ražené štoly Josef 

kombinovaný s podzemními vrty. Při průzkumu bylo odebráno a zanalyzováno 

9 818 půdních vzorků a přes 25 000 vzorků z vrtů a z podzemí.  
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Výsledkem průzkumu bylo objevení nového ložiska Mokrsko - západ 

a zhodnocení zásob zlata v dosud známých ložiscích Čelina a Mokrsko – 

východ. Celkový počet zásob zlata byl odhadnut na 130 t zlata, což je více, než 

kolik se vytěžilo na celém území České republiky během celé historie dobývání 

zlata. V rámci průzkumu probíhala v letech 1989-1991 i experimentální 

podzemní těžba ložiska Čelina. Bylo vytěženo celkem 19 500 t rudniny 

a zpracováním bylo získáno 21,5 kg zlata.  

K průmyslové těžbě nebylo vzhledem k předpokládanému negativnímu 

dopadu na životní prostředí přistoupeno. Těžba by musela probíhat 

povrchovým způsobem. Pro separaci zlata by musela být použita metoda 

kyanidového loužení, která je ekologicky velice riskantní. V polovině 90. let 

došlo k ukončení všech prací, objekt byl uzavřen a postupně chátral. V roce 

2000 došlo z bezpečnostních důvodů k zabetonování vstupních portálů do 

štoly. [1] 

  

Obrázek 2 Vstupní portály štoly Josef (současný stav) 
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1.3 Současnost 

V roce 2003 vznikl na půdě ČVUT nápad využít opuštěné podzemní dílo 

k vytvoření podzemního pracoviště pro praktickou výuku a experimentální 

činnost. V květnu 2005 byla podepsána smlouva s Ministerstvem životního 

prostředí o zapůjčení štoly pro vzdělávání a výzkum.  Rekonstrukci prostoru 

před štolou spolu s vybudováním povrchového zázemí a zpřístupnění prvních 

650 m štoly provedla společnost Metrostav a. s.  V červnu 2007 došlo k otevření 

prvních prostor a vznikla tak zde Podzemní laboratoř Josef. V srpnu 2010 došlo 

ke zpřístupnění dalších prostorů v oblasti Mokrsko – západ. V roce 2015 byla 

zpřístupněna kaverna, tzv. podzemní katedrála, v oblasti Čelina – východ. 

Schéma štoly Josef je uvedeno na obr. 3. [1]  

1.4 Výuka a výzkum 

Výuka v podzemní laboratoři Josef byla zahájena v akademickém roce 

2007/2008. Výuku zde provádí především Katedra geotechniky, Katedra 

speciální geodézie a Centrum experimentální geotechniky, které je také 

provozovatelem celého areálu štoly Josef. Na prováděných výzkumech se 

podílejí i jiné školy z celé České republiky a celého světa, jako např. Vysoká 

škola chemicko-technologická Praha, Masarykova univerzita Brno a Technická 

univerzita Liberec, Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT Praha.  Ve štole 

proběhlo nebo stále probíhá řada výzkumů za spolupráce českých i světových 

pracovišť. Například výzkumy: 

• Inženýrská bariéra 200C (2018-2025). Cílem projektu je zvýšit bezpečnost 

a snížit finanční náročnost výstavby hlubinného uložiště radioaktivního 

odpadu. Především výzkumem možnosti akceptace vyšší teploty povrchu 

obalu (150 °C - 200 °C), která může přinést možnost snížit nároky na 

velikost uložiště. [3] 

• Beacon (2017-2021). Cílem projektu je vytvořit a ověřit model predikující 

z dlouhodobého pohledu vlastnosti bentonitu použitého v různých 

konstrukčních komponentách inženýrské bariéry hlubinného uložiště 

radioaktivního odpadu [3] a mnoho dalších, viz [1]. 
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Obrázek 3 Schéma štoly Josef [1] 
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2 Starší mapovací práce 

V minulosti už vniklo v prostorách štoly Josef několik bakalářských 

a diplomových prací zabývajících se mapováním prostor této štoly. Z počátku 

byla využita metoda tachymetrie s použitím totálních stanic. S rozšířením 

skenovacích systémů byly použity pro tvorbu základních důlních map 

3D laserové skenery. 

2.1 Prostorová polární metoda 

Jinak označována také jako tachymetrie. V současnosti se jedná 

o nejpoužívanější metodu určování souřadnic podrobných bodů v geodézii při 

měření totálními stanicemi. Jedná se ovšem také o základní princip určování 

polohy bodů měřenými polárními 3D skenery. Pro určení pravoúhlých 

souřadnic X, Y, Z jsou měřeny polární prvky, tedy: délka průvodiče s, vodorovný 

úhel ϕ a zenitový úhel ζ.  Pravoúhlé souřadnice se v základním výpočtu 

vypočítají podle následujících rovnic: 

V roce 2013 vznikly na štole Josef dvě bakalářské práce zabývající se 

mapováním. První vypracovala Gertrúda Paštéková a zabývala se oblastí Čelina 

– západ. Druhá pak byla Vladěna Dvořáková, která mapovala povrchový areál 

štoly Josef. V následujícím roce vznikly další dvě bakalářské práce mapující 

oblast Mokrsko – západ, a to od Elišky Beránkové a Davida Hanouska. 

 

𝑋𝐵 = 𝑠 ∗ cos 𝜑 ∗ sin 𝜁 

𝑌𝐵 = 𝑠 ∗ sin 𝜑 ∗ sin 𝜁 

𝑍𝐵 = 𝑠 ∗ cos 𝜁 
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 Gertrúda Paštéková 

provedla první mapovací práci po znovu otevření štoly v rámci výukového 

a výzkumného centra ČVUT. Její bakalářská práce „Základní důlní mapa  

Podzemní laboratoře Josef“ poskytla podklad pro další práce vznikající 

mapováním štoly Josef. Její kódová tabulka pro měření byla použita jako 

podklad i pro další práce využívající pro zaměření tachymetrii. Vytvořila také 

knihovnu buněk pro program MicroStation doplňující knihovny programu 

DULMAP o chybějící značky vyhlášky č. 435/1992 Sb. nebo o zcela nové. Tato 

knihovna byla využita ve všech dalších mapovacích pracích vznikajících ve 

štole Josef. 

Gertrúda Paštéková použila pro mapování totální stanici Trimble M3 

a zmapovala oblasti části páteřní štoly od vstupu po rozplet Čelina a celou 

oblast Čelina – západ. Měření provedla na začátku roku 2013. Pro zpracování 

měření použila program Groma a pro tvorbu základní důlní mapy pak 

nadstavbu DULMAP programu MicroStation. [21] 

 Vladěna Dvořáková 

v bakalářské práci „Podrobné měření pro areál štoly Josef“ provedla 

mapování povrchového areálu a zázemí štoly Josef. Dále pak provedla 

výškopisné měření povrchu nad oblastí Čelina – západ. Pro měření použila 

totální stanici Trimble M3 a přijímač globálního satelitního systému (GNSS) 

Trimble GeoXR. Pro zpracování použila program Groma, kde provedla 

vyrovnání sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ) a výpočet podrobných 

bodů. Měření zpracovala v programu MicroStation polohopisnou účelovou 

mapu areálu štoly. Dále vyhotovila digitální model terénu v programu Atlas 

DMT z něhož následně vyhotovila i výškopisnou mapu zaměřené oblasti. [22] 
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V současné době není, především polohopisná část, aktuální. Jedná se 

hlavně o prostor před vstupními portály, ale i o další části areálu, kde v letech 

2013 - 2014 v rámci projektu „Společné experimentální zázemí na vnějších 

plochách centra experimentální geotechniky fakulty stavební ke zkouškám 

systému vozidel a vlastností silničních stavebních materiálů a konstrukcí“ 

došlo k rozsáhlým stavebním úpravám. [1] a [4] 

 Eliška Beránková 

ve své bakalářské práci „Základní důlní mapa UEF Josef“ provedla 

mapování části oblasti Mokrsko – západ a části páteřní štoly v oblasti Mokrsko, 

viz obr. 4. Mapování prováděla s totální stanicí Leica TS06 s níž měřila 

v souřadnicích, tedy všechny výpočty prováděl software totální stanice. 

Samotné měření provedla na přelomu let 2013 a 2014. Pro tvorbu základní 

důlní mapy použila nadstavbu DULMAP s programem MicroStation. [23] 

 David Hanousek 

v bakalářské práci „Základní důlní mapa UEF Josef“ provedl mapování 

části oblasti Mokrsko – západ, viz obr. 4. K měření použil totální stanici 

Trimble M3. I přes původní záměr měřit také v souřadnicích, provedl kvůli 

drobným chybám výpočet měření v programu Groma. Měření prováděl 

především na začátku roku 2014. Zpracování základní důlní mapy provedl opět 

v nadstavbě DULMAP. [24] 

 

Obrázek 4 Části zaměřené E. Beránkovou (červeně) a D. Hanouskem (modře)  
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2.2 3D laserové skenování 

je neselektivní bezkontaktní metoda sběru prostorových dat. Sběr dat je 

založen na principu prostorové polární metody s použitím bezhranolového 

dálkoměru. Tato metoda je používána u skenerů, které jsou hojně využívány 

v geodézii.  Další metoda sběru dat je založena na prostorovém protínání 

vpřed ze základny, tyto skenery jsou používány především tam, kde je třeba 

dosáhnout vysoké přesnosti a objekt zájmu je malý. 

  Výstupem skenování je tzv. mračno bodů. Jedná se o 3D soubor 

zaměřených bodů na povrchu zaměřovaného objektu. Zpracováním takto 

získaných dat můžeme získat různé druhu výstupů, např. drátový model, TIN 

(trojúhelníkovou nepravidelnou síť), objektový model a další. Díky rychlosti 

a přesnosti sběru dat se tato metoda rychle rozšířila do mnoha činností nejen 

v geodézii, ale i při zaměřování složitých konstrukcí a staveb, v metrologii, 

strojírenství, zaměření interiérů, podzemních prostor, historických, 

archeologických, památkových a jiných objektů [2]. 

  

Obrázek 5 Rozdíl mezi geodetickým (např. tachymetrickým) měřením a skenováním 

[2] 
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V roce 2016 Filip Špaček a Zbyněk Pražák v rámci svých diplomových prací 

provedli naskenování části oblasti Čelina – východ. Zbyněk Pražák svou práci 

v závěru zaměřil do možnosti prezentace mračna bodů, a proto není dále 

uváděna. V roce 2018 jsem uskutečnil v rámci své bakalářské práce skenování 

zbylých prostor v oblasti Čelina – východ. V následujícím roce provedl v rámci 

bakalářské práce skenování Martin Kouba v oblasti Čelina – západ a části 

páteřní štoly. V roce 2020 zde provedl, v rámci bakalářské práce, skenování tří 

svislých děl Adam Hrdina. 

 Filip Špaček 

v diplomové práci „Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní 

mapové dokumentace“ provedl první laserové skenování pro zmapování části 

štoly Josef. Provedl zaměření oblasti Čelina – východ v patrech +0 m (část), 

+20 m, +40 m a prostoru tzv. katedrály. Pro skenování použil skenery 

Trimble TX8 a FARO Fokus3D X 130. Skenování provedl v březnu roku 2016. 

Zpracování a registraci mračen bodů provedl v programu Leica Cyclone kde 

provedl i následně liniové vyhodnocení. Základní důlní mapu zpracoval 

v nadstavbě DULMAP k programu MicroStation. [25] 

 Ladislav Ritschel 

Ve své bakalářské práci „Zaměření části štoly Josef a vytvoření základní 

důlní mapy“ jsem uskutečnil skenování v oblasti Čelina – východ v prostorách 

tzv. bludiště na úrovni +0 m. Pro skenování jsem použil skenery FARO Fokus3D 

X 330 a Leica ScanStation P40. Samotné skenování proběhlo ve dvou dnech, a 

to v březnu a dubnu roku 2018. Přípravu jednotlivých skenů jsem provedl 

v programu CloudCompare, samotné zpracování, registraci a liniové 

vyhodnocení jsem uskutečnil v programu Leica Cyclone. Vyhotovení základní 

důlní mapy jsem poté udělal v nadstavbě DULMAP. [26] 
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 Martin Kouba 

v bakalářské práci „Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace 

oblasti Čelina Západ ve štole Josef“ provedl naskenování oblasti Čelina – západ 

a části páteřní štoly od vstupu v délce cca 350 m. Skenování provedl skenerem 

Leica ScanStation P40 na přelomu let 2018 a 2019. Pro zpracování a registraci 

mračen bodů použil programy CloudCompare a Leica Cyclone. Vytvoření 

základní důlní mapy z liniového vyhodnocení provedl opět v programu 

MicroStation s nadstavbou DULMAP. [27] 

 Adam Hrdina 

v bakalářské práci „Zaměření vertikálních částí štoly Josef 3D skenovacím 

systémem ZEB Horizon“ provedl naskenování dvou šibíků v oblasti Čelina 

a větracího komínu v oblasti Mokrsko. Ke skenování použil inerciální skener 

ZEB Horizon, který umožnuje měření za pohybu samotného skeneru. Pro 

zpracování použil programy GeoSLAM HUB a CloudCompare. Výstupem jeho 

bakalářské práce jsou řezy zpracované v programu AutoCAD a modely ze 

zaměřených částí štoly Josef. [28] 

Obrázek 6 Vyznačení rozsahu prací prováděných skenováním v oblasti Čelina na 

úrovni +0 m 
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3 Návrh struktury uložiště 

Při prvotní myšlence vytvoření kompletního mračna bodů a mapy 

v oblasti Čelina štoly Josef vyvstala otázka, co s nashromážděnými daty. Byla 

by škoda je využít jen jednou a neumožnit jejich použití i v dalších letech, když 

už byla jednou shromážděna, a tak vznikl nápad na vytvoření uložiště, kde by 

byly uloženy všechny geodetické práce uskutečněné ve štole Josef od vzniku 

podzemní laboratoře.  

V počátku byly zásadní otázky a to, kde data uložit a jakou by mělo mít 

uložiště kapacitu, protože především data z 3D skenování jsou rozsáhlá 

a zabírají desítky až stovky gigabajtů na jednu závěrečnou práci. Bylo 

zvažováno několik možností, kde data uložit. Zvažované možnosti byly 

následující: 

• objednání prostoru u soukromé společnosti poskytující datová uložiště, 

• nákup externího pevného disku s dostatečnou kapacitou, 

• využití velkokapacitního uložiště CESNET s profesionální strukturou. Toto 

sdružení poskytuje pro vědu a výzkum bezplatně prostor k ukládání dat, 

• využití datového prostoru, který nabízí Výpočetní a informační centrum 

Fakulty stavební. 

Z těchto možností bylo vybráno fakultní uložiště pro jeho jednoduchou 

dostupnost téměř odkudkoli, možnost zálohování dat a dostatečného 

prostoru pro naměřená data i do budoucna. Data jsou dostupná z webového 

prohlížeče na adrese: https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/ 

Projects/UEF-Josef-geodata, a po přihlášení uživatelským účtem ČVUT 

s uděleným přístupem. K adresáři je také možno přistupovat z Průzkumníka 

souborů nebo jiného správce souborů, za předpokladu přidání síťové jednotky 

s adresou \\data.fsv.cvut.cz\Shares\Projects\UEF-Josef-geodata. Udělování 

oprávnění má v kompetenci vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Jiřikovský, 

Ph.D. a v současné době mají přístup jen vybraní lidé. Avšak jsou tu další 

možnosti udělení oprávnění, např. možnost zobrazení všem zaměstnancům 

https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/%20Projects/UEF-Josef-geodata
https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/%20Projects/UEF-Josef-geodata
file://///data.fsv.cvut.cz/Shares/Projects/UEF-Josef-geodata
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(studentům) katedry Speciální geodézie a možnost zápisu jen vybraným 

osobám, případně i jiné kombinace přístupů dle požadavků. K zajištění 

ochrany dat proti ztrátě bude využito prostoru, který má katedra Speciální 

geodézie k dispozici u sdružení CESNET, kde bude provedena záloha dat. 

Více o fakultním datovém uložišti a přesný návod k připojení na [6]. 

3.1 Struktura uložiště 

Do připraveného adresáře UEF-Josef-geodata byla po konzultacích 

s vedoucím diplomové práce navržena následující struktura adresářů založena 

na základě třídění podle autorů jednotlivých závěrečných prací a řazena podle 

roku, ve kterém byla práce vyhotovena. Název adresáře dále obsahuje zkratku 

oblasti, ve které byla práce měřena a metodu, která byla k měření použita. 

Jméno adresáře je tedy ve formátu: RRRR_OBLAST_Typ_Prijmeni, kde: 

RRRR – rok měření/obhájení práce  

OBLAST – oblast ve štole, na kterou byla práce zaměřena 

M – Mokrsko 

C – Čelina 

MV – Mokrsko – východ 

MZ – Mokrsko – západ 

CV – Čelina – východ 

CZ – Čelina – západ 

PS – páteřní štola (chodba) 

UEF – celá štola, případně i s povrchem 

Areal – povrchový areál se zázemím štoly 
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Typ – druh prováděného měření, případně zaměření práce 

3Dskenování – měření pomocí 3D skenerů 

Tachymetrie – mapování metodou tachymetrie, na povrchu i GNSS 

metody 

Sit – plošná síť – kombinace metod k určení polohy a výšky bodů 

bodového pole 

PSit – polohová síť – kombinace metod (polygonový pořad, sítě, polární 

metoda, ...) k určení polohy bodů bodového pole 

VSit – výšková síť – kombinace metod (geometrická, trigonometrická 

nivelace, ...) k určení výšky bodů bodového pole 

TunelMereni – tunelové měření, především pro určování podrobných 

bodů v páteřní štole 

Prijmeni – příjmení autora závěrečné práce 

Jelikož byly do uložiště zahrnuty všechny geodetické práce související se 

štolou Josef, není možné stanovit pevnou strukturu podadresářů pro všechny 

druhy prací. Zároveň byly k jednotlivým pracím odevzdány různé přílohy 

v různých formátech. Proto je navrhovaná struktura spíše doporučením, a to 

ještě rozdílně pro práce zaměřené na mapování a na bodové pole. Jako 

povinná součást každé složky s prací je text práce ve formátu PDF a textový 

soubor Info.txt obsahující základní informace o dané práci.  

Doporučené podadresáře pro mapovací práce – Tachymetrie 

a 3D skenování:  

Surova_data_mereni/skenovani – nezpracované měření, skeny bez úprav 

pojmenovaná ve tvaru RRMMDD_typ_pristroj – adresář/soubor, např. 

180419_skenovani_LeicaP40  

Zpracovane_mereni/skenovani – zpracované měření, zápisníky, zpracované 

a transformované skeny 

Protokoly – protokoly z výpočtů, registrací, ... 

Vykresy – výkresy v PDF, DGN/DXF, knihovny buněk, ... 
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Ostatni_mereni – další měření, např. zaměření identických a vlícovacích bodů 

pro skenování 

Ostatni – ostatní přílohy, např. fotodokumentace 

Text práce.pdf - celý text závěrečné práce v PDF 

Info.txt - popis závěrečné práce (Autor, vedoucí práce, typ 

práce(bakalářská/diplomová), název (téma) práce, místo měření, datum 

měření, přístroje, struční popis práce/anotace(abstrakt))  

Doporučené podadresáře pro práce v bodovém poli: 

     Surova_data_mereni opět ve formátu RRMMDD_typ_pristroj 

     Zpracovana_data            

     Protokoly/Vypocty (EasyNet, Gama, …) 

     Ostatni 

     Text práce.pdf 

     Info.txt 

Tučně zvýrazněné složky by měly být obsahem každé práce, avšak 

u speciálních prací může být členění zcela odlišné. Názvy složek jsou záměrně 

bez použití diakritiky, aby případně nedošlo k anomálnímu chování některých 

programů.  

Do jednotlivých složek jsou většinou uloženy soubory, které tvoří přílohy 

jednotlivých závěrečných prací nebo byly poskytnuty vyučujícími. V některých 

případech složky obsahují jen text práce a základní popis. Tyto práce byly 

dohledány v Digitální knihovně ČVUT [7], případně na serveru Katedry 

geomatiky [8]. 
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Do budoucna je počítáno i s uložením dat, která nebyla získána během 

vypracovávání závěrečných prací. Například se jedná o data získaná na 

zakázku nebo žádost Centra experimentální geotechniky pořízená pracovníky 

katedry Speciální geodézie, případně i soukromými firmami.   

Obrázek 7 Ukázka struktury uložiště 
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4 Mračno bodů 

Pro vytvoření celkového mračna bylo nutné nejprve shromáždit potřebná 

data z jednotlivých závěrečných prací. Data od p. Špačka a p. Kouby poskytl 

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D., p. Hrdina dodal data v průběhu zpracovávání a data 

ze své bakalářské práce jsem měl uložené. Jelikož byla většina zpracovaných 

dat uložena ve formě databáze programu Leica Cyclone, bylo nutné provést 

export do formátu, který umožní načtení i do jiných programů, než je Leica 

Cyclone. Tato mračna byla vyexportována v textovém formátu PTS. 

4.1 Kontrola mračen bodů 

 CloudCompare 

Další práce s mračny bodů byla prováděna v programu CloudCompare, 

který je šířen zdarma jak pro komerční, tak pro vzdělávací účely pod licencí 

GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU). 

CloudCompare je 3D program pro zpracování mračen bodů 

(a trojúhelníkových sítí). Původně byl navržen pro porovnání dvou hustých 

mračen bodů (které byly získány např. laserovým skenováním) nebo porovnání 

mezi bodovým mračnem a trojúhelníkovou sítí. Až následně byl rozšířen na 

obecnější program pro zpracování mračen bodů, včetně mnoha pokročilých 

algoritmů (registrace, převzorkování, zpracování barev a normál, statistické 

výpočty, správu senzorů, interaktivní nebo automatické výběry, vylepšení 

zobrazení atd.). [9] 

 Obrázek 8 Pohled na mračno obarvené podle autorů 

Špaček 

Ritschel 

Kouba 

Hrdina 
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 Kontrola mračen bodů 

Následující zpracování velice ulehčilo to, že jednotlivá mračna bodů byla 

již transformována do stejného souřadnicového systému už při jejich 

zpracování autory jednotlivých závěrečných prací. Mračna bodů se nachází 

v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém 

systému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Kontrola návaznosti, a tudíž i správné registrace jednotlivých částí, byla 

provedena pomocí svislých řezů mračnem bodů v místech, kde došlo 

k překrytu mračen bodů. Pro porovnání byl vytvořen výběr bodů 

z překrývajících se mračen funkcí Cross Section, kterou byly vytvořeny dvě 

nová mračna v podobě řezu. Poté byla pomocí funkce Compute cloud/cloud 

distance vypočtena vzdálenost mezi těmito mračny bodů. Na následujících 

obrázcích (obr. 9–12) je vyobrazeno porovnání těchto mračen, kde jako 

referenční bylo voleno mračno bodů od p. Špačka, se kterým všechny mračna 

sousedí (na obrázcích modře). Barevně jsou pak zobrazeny vzdálenosti 

porovnávaného mračna k referenčnímu. Jak je z histogramů zobrazených na 

obrázcích patrné, většina bodů leží do vzdálenosti cca 2,5 cm od referenčního 

mračna. Body s větší vzdáleností jsou takto daleko, protože při jednotlivých 

skenováních nebylo skenováno vždy ze stejného místa a jsou naskenovány 

vždy trochu jiné body.  

 Obrázek 9 Příčný svislý řez v místě rozpletu Čelina 
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Obrázek 10 Podélný svislý řez v místě rozpletu Čelina 

 

Obrázek 11 Příčný řez v místě rozrážky ke "katedrále" 

 

Obrázek 12 Podélný řez v místě rozrážky ke "katedrále" 
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V následujících třech obrázcích je zobrazeno navázání pádového šibíku 

v oblasti Čelina – západ na starší mračna. Vzhedem k použité metodě 

registrace, na přirozeně signalizované body, jsou vzádlenosti do cca 4 cm 

velice dobrým výsledkem. 

Svislý řez horní částí šibíku 

Obrázek 15 Svislý řez v horní části šibíku 

Obrázek 14 Vodorovný řez horní částí šibíku 

Obrázek 13 Pohled na spodní část šibíku 
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V oblasti schodišťového šibíku bylo provedeno porovnání celých mračen 

bodů. Z následujících pohledů je patrné, že se zde mračna bodů velmi dobře 

prolínají. Opět zobrazené větší vzdálenosti představují místa, která 

v referenčním mračně chybí.  

Obrázek 16 Pohled „z předu“ na schodišťový šibík 

Obrázek 17 Pohled „zezadu“ na schodišťový šibík 
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4.2 Export dat 

Pro další využití v dalších částech práce a použití v následujících letech, ať 

už při správě díla nebo dalších výzkumných pracích, bylo nutné vybrat vhodný 

formát, ve kterém bude spojené mračno uloženo. Jako formát ukládání byl 

vybrán formát E57 pro svoji velkou kompatibilitu a relativně malou velikost 

oproti např. textovým formátům. Před uložením ale bylo ještě provedeno další 

zředění, neboť mračno bodů ve zpracovávané oblasti Čelina obsahuje celkem 

asi 180 milionů bodů s ředěním na 10 mm, což může být pro některé programy 

problém. Mračna byla proto zředěna na 5 cm, čímž bylo dosaženo výrazné 

redukce objemu dat a počtu bodů (na cca 15 milionů), za stálého zachování 

věrné reprodukce důlních prostor. 

 Formát E57 

Formát souboru E57 je kompaktní, na výrobci nezávislý formát pro 

ukládání mračen bodů, obrázků a metadat vytvořených systémy 3D snímání, 

např. laserovými skenery. Formát je definován organizací ASTM, mezinárodní 

normalizační organizací, a je popsán v normě ASTM E2807. [10] 

Formát E57 je definován jako víceúrovňová stromová struktura, v němž 

jsou některé části ukládány v XML a další jsou uloženy v binárním formátu. 

Převážná část dat, včetně bodových dat a obrázků, je pro efektivitu kódována 

v binárních částech. Metadata, například informace o poloze senzoru, jsou 

ukládány v XML. [10] a [11]  
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5 Základní důlní mapa 

Základní důlní mapa je součástí důlní mapové dokumentace, jejíž obsah 

je upraven ve vyhlášce č. 435/1992 Sb. Českého báňského úřadu o důlně 

měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech 

prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky Českého báňského 

úřadu č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb., 

kterými se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných 

hornickým způsobem (dále jen vyhláška). Tato vyhláška upravuje vytváření, 

vedení, doplňování a uchovávání důlně měřické dokumentace pro právnické 

a fyzické osoby při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a pro fyzické a 

právnické osoby, které pro tyto účely vykonávají projektové, výstavbové nebo 

jiné práce. [12] 

Za správnost a úplnost mapové dokumentace a její správné vedení 

odpovídá hlavní důlní měřič. Veškeré jím schválené dokumenty musejí být jím 

podepsány a obsahovat datum, ke kterému byly schváleny. Funkci hlavního 

důlního měřiče může vykonávat jen osoba s odborným vysokoškolským 

vzděláním s příslušnou dvouletou praxí podle § 3 odst. 1 vyhlášky a se 

složenou zkouškou z odborné způsobilosti před komisí Českého báňského 

úřadu (dále jen ČBÚ). [13] 

Jelikož štola Josef, na základně výjimky udělené ČBÚ jako důlnímu dílu 

sloužícímu pro vědu a vzdělávání, nemá hlavního důlního měřiče, byla 

rozhodnutí náležející hlavnímu důlnímu měřiči provedena na základě již 

vzniklých prací tak, aby byla zachována návaznost v mapové dokumentaci 

a také po konzultacích s vedoucím diplomové práce Ing. Tomášem 

Jiřikovským, Ph.D., který má na starosti většinu geodetických prací 

prováděných ve štole Josef. 
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Právní předpisy zde nebudou kompletně uváděny, jelikož již byly 

uvedeny v mé bakalářské práci v kapitole 4 [26]a od té doby nedošlo k žádné 

právní změně a je možné je i volně dohledat ve vyhlášce [12]. 

Základní důlní mapa je technickým a právním dokladem vyhotovovaným 

trvalým způsobem jako originál na základě údajů získaných vlastním měřením 

nebo převzatých. Za originál základní důlní mapy se též považuje digitální 

základní mapa nebo digitální model základní důlní mapy na paměťových 

médiích, kde tiskový výstup je obrazem základní důlní mapy. [12] 

Základní důlní mapa obsahuje zákresy všech základních hornických, 

geologických a technických údajů i správních objektů a údajů, které jsou nutné 

pro vedení prací. Originál základní důlní mapy se vede v měřítku (případně 

referenčním měřítku) 1 : 500, 1 : 1000 nebo 1 : 2000, jednotně pro celé území 

dobývacího prostoru či pracoviště. O volbě měřítka základní důlní mapy 

rozhoduje hlavní důlní měřič. Klad listů základní důlní mapy navazuje na dělení 

evidenční jednotky (triangulačního listu) v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Základní důlní mapa se při činnosti v podzemí vyhotovuje pro horizonty (patra), 

sloje nebo lávky mocných slojí, pro žíly nebo žilové uzly. Pro použití značek 

důlních map platí část pátá této vyhlášky a příloha č. 3 [12]. 

Obsah základní důlní mapy se řídí vyhláškou, konkrétně je obsah 

upravován § 17 a byl již uveden v [26], nebo je k dohledání ve vyhlášce [12].  

Jak již bylo řečeno, základní důlní mapa je právním dokladem 

a nedoporučuje se ji běžně používat (např. pro projektování). Pro tyto účely 

jsou určeny především účelové důlní mapy. [13] Účelové důlní mapy vedené 

v digitální podobě jsou tvořeny odnímáním, doplňováním, případně úpravou 

vrstev grafického systému. Soutiskem těchto vrstev s vybranými vrstvami 

základní důlní mapy vzniká účelová důlní mapa. Třídění a obsah účelových 

map je uveden ve vyhlášce v § 21 až § 25 a jak je i v těchto paragrafech 

uvedeno, vyhotovují se podle potřeb organizace. [12] 
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5.1 Nadstavba DULMAP 

Program DULMAP je aplikační nadstavba programu MicroStation od firmy 

HSI, která obsahuje nástroje pro modelování lomu s možností vytvářet důlní 

mapy dle příslušné legislativy. Slouží k vytváření a vedení datové základny 

geografického systému důlní lokality. Výhodou DULMAPu je správa zakázek, 

práce s výkresy a zajištění kresby určitých prvků do správných tematických 

výkresů a předdefinovaných vrstev. Program obsahuje většinu mapových 

značek a linií podle vyhlášky 435/1992 Sb. a podporuje vytváření map velkých 

meřítek podle normy ČSN 013411. Grafický program ukládá do 3D výkresových 

souborů a jsou provázány se samostatnými databázemi o pevných bodech, 

liniích, vrtech, jámách a dalších prvcích vedených v důlní dokumentaci. [14] 

5.2 Celková základní důlní mapa 

Mezi daty získanými z původních prací byly ve většině případů získány 

i jednotlivé zakázky programu DULMAP, v kterých program pracuje a do nichž 

jsou ukládány všechny výkresy včetně souvisejících souborů. V práci p. Špačka 

byly jen 3D výkresy zpracované oblasti rozděleny podle mapových listů a pater 

štoly, u nichž bylo nejprve provedeno spojení do jednoho výkresu pro každé 

patro v programu MicroStation.  

Pro celkovou základní důlní mapu byla vytvořena nová zakázka, ve které 

byly založeny nové výkresy Důlní mapa +0m.dgn, Inženýrské sítě +0m.dgn 

a Hlubina +0m.dgn, a jelikož se v oblasti Čelina nacházejí tři úrovně chodeb, 

byly tyto výkresy založeny i pro úrovně +20 m a + 40 m. Hodnota v metrech 

určuje přibližnou výšku nad základní úrovní. Jako referenční měřítko bylo 

zvoleno měřítko 1 : 500, aby byla zachována jednotná velikost buněk 

přebíraných z původních prací, kde bylo toto měřítko jednotně použito. Do 

jednotlivých výkresů byly vkládány prvky z původních výkresů.  Jednotlivé 

prvky byly členěny do vrstev uvedených v tab. 1 (uvedeny jen výkresy pro 

úroveň +0 m, další úrovně mají stejné členění). I když měly výkresy stejné 

členění, bylo nutné u některých vrstev provést sloučení, neboť ne vždy měly 

vrstvy v různých pracích stejná jména. V místech, kde došlo k překrytu výkresů, 

byly voleny prvky z novějších výkresů. 



34 

 

 

Tabulka 1 Seznam použitých vrstev a výkresů 

Výkres Vrstva Prvky 

Důlní mapa 

+0m.dgn 

Body podrobné důlní 

(DULMAP) 

body bodového a 

výškového pole 

Body podrobné důlní – trny 
body bodového pole pro 

osazení cílů 

Dveře a vstupní vrata dveře, vrata 

Hrany řezů +1m hrana řezu +1m nad počvou 

Hrany řezů +1m výplň 
plocha řezu +1m nad 

počvou 

Hrany řezů – digitalizace 

(DULMAP) 
hrany svislých řezů 

Hrany řezů přibližně 
přibližná hrana 

vodorovných řezů 

Mříže zábradlí mříže, zátarasy 

Odvodnění lomu (DULMAP) místa pro sběr důlní vody 

Objekty a místa zvl_vyzn_ 

(DULMAP) 

ochranné výdřevy, 

rozvaděče 

Větrání vedení nuceného větrání 

Vlečky a tratě (DULMAP) osa úzkokolejky 

Výztuže  výztuže, pažení 

Inženýrské 

sítě +0m.dgn 

Elektrické vedení (DULMAP) elektrické vedení 

Sdělovací vedení (DULMAP) kamery, telefony 

Hlubina 

+0m.dgn 

Hlubina (DULMAP) šibíky, komíny 

Hlub_ rubání v prov_ mapě 

(DULMAP) 
vstupy 

Hlubin_rub_ prov_ m_ 

popis (DULMAP) 
popis vstupů 

 

Struktura zakázky umožnuje přidávat další související soubory, do nichž 

patří i Souvislosti. Do této složky byly vloženy výkresy vzniklé tachymetricky 

v oblastech Čelina i Mokrsko. Navíc sem byl umístěn i adresář obsahující 

původní mapy geologického průzkumu v měřítku 1 : 200 z roku 1991. Tyto 

mapy byly referenčně připojeny do zvláštního výkresu, ve kterém byl vytvořen 

klad listů a na nějž byly jednotlivé rastrové mapy transformovány afinní 

transformací. Při transformaci byly jako identické body použity rohy sekčních 
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čar. V pohledu 1 jsou viditelné výkresy pro úroveň +0 m a v pohledu 2 pak pro 

úroveň +40 m. Rastrové skeny geologických map byly získány z webových 

stránek České geologické služby, jež vede i archiv dokumentací starých důlních 

děl. [15] 

Použité mapové značky se řídí vyhláškou a jejich tvary a velikosti jsou 

definovány v příloze 3 vyhlášky [13]. Chybějící buňky byly převzaty z původních 

prací s knihovnou buněk knihovna_bunek2.cel, kterou vytvořila Gertrúda 

Paštéková [21]. Definovány jsou i barvy značek a čar. Tyto barvy jsou určovány 

podle značkového klíče uvedeného v příloze 3 nebo podle materiálu, ze 

kterého daný prvek je.  

Tabulka 2 Barevné značení podle materiálu [13] 

Druh materiálu Barva Označení Technicolor 

dřevo žlutá T3 – žluť chromová 

cihlové zdivo, 

plynosilikátové tvárnice 
červená T5 – rumělka červená 

betonové tvárnice, 

beton 
zelená T15 – zeleň májová 

železo modrá T12 – modř pruská 

sádra modrá T10 – modř světlá 

popílek, jíl žlutá T2 – žluť zinková 

voda zelená T12 – modř pruská 

plyn žlutá T3 – žluť chromová 

vzduch (užitkový) zelená T29 – zeleň světlá 

Barevné dělení je stanoveno i pro podkládání chodeb v různých výškách, aby 

bylo možné jednotlivá patra rozlišit. Dělení uvádí tab. 3. Jednotlivá patra byla 

označena od nejnižší úrovně směrem nahoru, tj. od patra 7. po 5. 

Tabulka 3 Barevné označení pater [13] 

Lávka (patro) Barva 

1. zelená 

2. modrá 

3. červená 

4. fialová 

5. oranžová 

6. šedá 

7. siena pálená  
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 Výstupy  

Nadstavba DULMAP obsahuje funkce pro tvorbu výstupů. Tyto funkce 

generují automaticky mapový list, kde klad listů v základním nastavení 

navazuje na dělení map v S-JTSK v daném měřítku. Použitím funkce pro výstup 

důlní mapy je vytvořen nový 3D výkres obsahující vrstvy, které jsou při 

vytváření výstupu zobrazeny, včetně vrstev z výkresů zobrazených referenčně. 

Během vytváření výstupu je zobrazen dialog, ve kterém je možné vyplnit popis 

mapy, který je následně vložen do mimorámových údajů.  

Jelikož se území oblasti Čelina nachází na několika mapových listech, byl 

vyhotoven jeden vzorový výstup mapového listu Krásná Hora 1-0/414 

zobrazující úroveň + 0m v měřítku 1 : 500. Tento výstup obsahuje všechny 

vrstvy uvedené v tab. 1 a odpovídá tak základní důlní mapě doplněné 

o některé vrstvy účelových map. Díky digitálně vedené dokumentaci mohou 

být tyto vrstvy libovolně vypínány a zapínány a tím vytvářeny různé typy 

výstupů.  

Pro vytvoření tiskového výstupu je potřeba provést export výkresu do 2D, 

jelikož 3D výkresy neumožnují prvkům nastavit prioritu zobrazení a zobrazují 

prvky podle výšky. Provedení tohoto kroku umožnuje nastavit plošným 

objektům (např. výplň hrany řezu) prioritu tak, aby byly viditelné i zakryté 

prvky. Takto vyhotovený výkres byl vytisknut jako ukázka základní důlní mapy. 

  

Obrázek 18 Pohled na 3D mapu v programu DULMAP 
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6 3D model 

Pro tvorbu 3D modelu naskenovaných částí štoly Josef byl použit program 

Geomagic Wrap. 

6.1 Geomagic Wrap 

Geomagic Wrap je program poskytující jednoduchý nástroj pro 

transformaci z mračen bodů do trojúhelníkových a polygonálních sítí. 

Umožnuje z mračen bodů vytvářet trojúhelníkové sítě a ty dále využívat např. 

pro 3D tisk a obrábění, tvorbu objektových CAD modelů nebo renderování 

objektu pro speciální efekty. Obsahuje celou řadu nástrojů pro práci jak 

s mračny bodů, tak i se samotnými modely, na které je především zaměřen. 

S modely zvládá řadu operací od oprav, generalizaci, manipulací a vyplnění 

přes analýzy až po převod do křivek a objektů. Je využíván v mnoha odvětvích 

od reverzního inženýrství, průmysl a medicínu přes stavitelství a archeologii až 

po umění, sochařství a zábavu. Zvládá import a export mnoha formátů mračen 

bodů, polygonových sítí a CAD výkresů. [16] 

Ve své diplomové práci jsem využil jen málo nástrojů, které Geomagic 

nabízí. 

 Tvorba 3D modelu 

Mračno bodů vstupující do programu Geomagic bylo nutné upravit. 

Program neumí pracovat se statisícovými hodnotami v souřadnicích bodů, 

proto byla v programu CloudCompare provedena redukce souřadnic 

o hodnoty 754 000 m, 1 082 000 m, 0 m funkcí Edit/Apply Transformation. 

Jednotlivé části mračen byly sloučeny do jednoho funkcí Edit/Merge 

a následně bylo toto mračno znovu naředěno funkcí Edit/Subsample na 

vzdálenost 10 cm mezi body, která je pro 3D model vhodný k tisku zcela 

dostačující. Mračno bodů bylo uloženo do textového formátu PTS. 
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Takto připravené mračno bodů bylo importováno do programu Geomagic 

Wrap. V něm bylo provedeno funkcí Filtrovat podle vzdálenosti další 

zjednodušení mračna bodů. Zde algoritmus zachovává tvar skenovaného 

objektu a body odebírá spíše z rovných ploch. 

Dalším krokem bylo vytvoření polygonové sítě skládající se přibližně 

z dvojnásobného počtu trojúhelníků než kolik vstupuje do výpočtu bodů. Pro 

tento výpočet byla použita funkce Wrap, která využivá Delaunayho 

triangulace1. Takto vytvořený model není bez chyb a obsahuje spoustu děr, 

ostrých vrcholů a jiných nevhodných útvarů, které byly již obsaženy v mračnu 

bodů jako nenaskenované části v zákrytu, objekty neodstraněné při čištění 

skenů nebo jsou výsledkem automatické triangulace. Tyto chyby je nutné pro 

vytvoření vodotěsného modelu odstranit, jinak by jej nebylo možné 

vytisknout. Program Geomagic Wrap obsahuje celou paletu automatických 

i manuálních nástrojů pro opravu polygonálních sítí. 

 

 

 

1 Delaunayho triangulace je algoritmus vytvářející z množiny bodů trojúhelníkovou síť. 

 

Obrázek 19 Mračno bodů v Geomagic Wrap 

Obrázek 20 Paleta nástrojů pro opravy polygonů 
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Nástroj Oprava polygonů automaticky vyhledává chyby (hroty, díry, malé 

tunely, …) v modelu a nabízí možnosti automatických oprav nebo smazání 

těchto chyb.  Jako první byly odstraněny hroty, neboť jich je většinou nejvíce 

a jejich oprava je výpočetně náročná, až následně byly opravovány další prvky. 

Nástroj Vyplnit vše automaticky vyplňuje díry v modelu. V jeho nastavení lze 

určit různé parametry (např. vynechat komplexní díry, maximální obvod díry, 

…), na základě kterých budou díry vyplněny. Funkce Vyplnit jednotlivě nabízí 

možnosti poloautomatického a manuálního opravování děr a je zde možnost 

vytvářet i tzv. mosty, pomocí kterých lze modelovat objet tak, aby odpovídal 

realitě. 

 Zvláštní pozornost byla věnována schodišťovému šibíku, ve kterém bylo 

naskenováno i schodiště, a při vytváření polygonů zde algoritmus nevytvořil 

správně trojúhelníky. Proto bylo nástroji výběru (obr. 22) a funkcemi pro 

zobrazení jen vybraných bodů přistoupeno k jejich odstranění.  

 

Obrázek 22 Částečně opravený 3D model 

Obrázek 21 Ovládání režimů výběrů v Geomagicu 

vybrat jen viditelné, 

vybrat skrz, 

vybrat jen čelně orientované 
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Použití těchto popsaných funkcí bylo několikrát opakováno, dokud nebyly 

odstraněny všechny chyby v modelu a nevznikl tak vodotěsný model (viz obr. 

23), který je možné využít pro 3D tisk, kde je jednou z podmínek úspěšné 

přípravy modelu pro tiskárnu mít právě vodotěsný model bez chyb. 

Výsledný model byl uložen do formátu STL. Jedná se o velmi rozšířený 

formát, ve kterém jsou šířeny různé 3D modely.   

Obrázek 23 Výsledný 3D model 
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6.2 3D tisk 

3D tisk je automatizovaný proces, při kterém se z digitální předlohy (3D 

modelu) vytváří fyzický model. Jedná se o takzvanou aditivní výrobu, kde se 

materiál postupně přidává, naopak od subtraktivní výroby, která spočívá 

v obrábění materiálu. 3D tisk jako takový vznikl v roce 1984, kdy si Charles 

W. Hull nechal patentovat technologii takzvané stereolitografie (neboli SLA).  

Využití 3D tisku našlo uplatnění v mnoha odvětvích. Jedním z prvních využití je 

v prototypování, kde přináší výraznou úsporu nákladů a času při výrobě nových 

věcí. Dalšími použitími je např. výroba malých sérií, výroba dle osobních přání, 

výroba nedostupných náhradních dílů ale zároveň je využíván i v architektuře 

a stavitelství. Své místo si našel ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, 

leteckém průmyslu, šperkařství, modelářství a podobně. [17] 

 Technologie 3D tisku  

Nejznámější technologie 3D tisku je možné rozdělit do tří kategorií podle 

toho, jakou podobu má tiskový materiál a jakým způsobem je zpracováván.  

FDM/FFF (fused deposition modeling/fused filament fabrication) 
Mezi širokou veřejností se jedná o nejrozšířenější a nejdostupnější 

technologii 3D tisku. Je vhodná pro tisk funkčních modelů a prototypů. 

Použitým materiálem pro tisk je primárně roztavený plast. Tiskovým 

materiálem je tisková struna (filament). Ten je postupně nanášen na sebe 

vrstvu po vrstvě. [17] 

SLA (Stereolitografie) 

SLA technologie je založena na principu vytvrzování světlocitlivé 

pryskyřice pomocí světla. Podložka se při každé vrstvě posune a proběhne 

vytvrzení fotopolymeru na požadovaných místech. Tisk je v porovnání s FFF 

tiskárnami detailnější, ale typicky trvá déle a tisková plocha je menší. Tyto 

tiskárny si najdou uplatnění především v medicíně a šperkařství. Nevýhodou 

této technologie může být menší tisková plocha oproti FFF tiskárnám a toxicita 

používané pryskyřice. [17] 
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SLS / DMLS (selective laser sintering) 

Jedná se o další technologii 3D tisku, kdy během tisku nové vrstvy vždy 

válec nanese vrstvu jemného prášku a ten se laserem spéká v místech, která 

mají být součástí konečného výtisku. Tisk končí tak, že je celý model zasypaný 

v tiskovém materiálu. Tyto tiskárny zatím nejsou rozšířené mezi širokou 

veřejností. Jejich využití je zejména v průmyslu. [17] 

 Příprava modelu pro tisk 

K tisku modelu štoly Josef byla zvolena technologie FFF pro její 

rozšířenost, dostupnost a cenu tiskového materiálu. 

Vytvořený model je nahrán do programu, který se obecně označuje jako 

slicer. Pro zjednodušení náročnosti tisku byl model vodorovně rozdělen do 

několika částí, které byly umístěny přímo na podložku. Program následně 

provede rozřezání modelu na tenké vrstvy a z nich vytvoří cesty pro pohyb 

tiskové hlavy (extruderu). Přidáním dalších nastavení a parametrů, jako je síla 

vrstvy, teplot trysky a podložky, chlazení, podpěr a dalších, tento program 

vytvoří soubor ve formátu G-code, který obsahuje veškeré instrukce pro 

tiskárnu. Takto vygenerovaný soubor je již specifický pro konkrétní typ 

tiskárny. Následuje už jen spuštění několikahodinového tisku a slepení 

modelu. 

Obrázek 24 Model připravený pro tisk 
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7 Využití dat 

Objem nashromážděných dat v závěrečných pracích vypracovaných na 

štole Josef pod katedrou Speciální geodézie za dobu asi 8 let je veliký. S jejich 

množstvím rostou také možnosti, co s těmito daty může být provedeno 

a k čemu mohou být využity.  

Nabízí se několik možností, které již byly řešeny nebo s nimi souvisí, poté 

jsou tu další neobvyklé, ale s moderními systémy rozvíjející se aplikace.  Mezi 

ty možnosti, které již byly řešeny, patří analýzy stability bodů bodového pole, 

návrh informačního systému nebo možnosti prezentace, především mračna 

bodů a 3D modelu, s využitím webových služeb. Neřešenými, ale zajímavými 

použitími by mohlo být vytvoření GISu (Geographic information systém, 

geografický informační systém) nebo BIMu (Building Information Modeling / 

Management, Informační model budovy), případně zpracování výstupů do 3D 

PDF. Jedním z moderních využití by mohlo být i zpracování 3D modelu do 

virtuální reality.  

I když analýzy bodového pole v některých závěrečných pracích již 

proběhly, lze nad těmito daty provádět etapové sledování vývoje stability 

nebo pohybu bodů opakovaně, případně znovu zpracovat měření a provést 

nové vyrovnání sítí bodového pole. Nebylo by také od věci vytvořit jakýsi online 

seznam platných souřadnic, neboť při procházení prací jsem narazil na rozdílné 

souřadnice u stejných bodů. Částečně funkční verzi tohoto seznamu má 

k dispozici vedoucí práce v podobě Google tabulky. 

7.1 GIS 

Geografický informační systém je organizovaný souhrn počítačové 

techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený 

tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a 

zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací. [18] 

Jinými slovy se jedná o v počítači uložená prostorová data doplněná 

o jejich vlastnosti, s kterými můžeme provádět výše zmíněné operace. Existuje 
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řada komerčních (např. ArcGIS) nebo open-source (např. PostGIS) programů 

pro vytváření, správu a využití těchto dat.  

Pavel Klimunda se ve své bakalářské práci zaměřil na návrh informačního 

systému pro štolu Josef. Definoval v ní požadavky na funkcionalitu a vytvořil 

návrh informačního systému po jeho databázové stránce [19]. Avšak nejednalo 

se o plnohodnotný GIS nástroj. S vývojem nástrojů a požadavků by bylo dobré 

připravit nový systém, který by zvládal nejen výkresová data a databázové 

záznamy, ale i možnost nahrání mračna bodů nebo 3D modelu.  

7.2 BIM 

  Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově 

během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je v podstatě 

digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho 

charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho 

zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání 

informací mezi všemi účastníky stavebního procesu a následně při jeho 

provozu. Mnohdy bývá za informační model budovy mylně považován 

samotný 3D model. S tímto názorem se můžeme setkat dokonce i v odborných 

kruzích. Zde je potřeba si uvědomit, že BIM je ve své podstatě databáze 

informací o budově a 3D model je pouze jedním z mnoha možných způsobů 

reprezentace těchto informací. [20] 

Určitě by byla možnost vytvořit podrobný model a aplikační použití i pro 

štolu Josef. Přesto že mnou vytvořený 3D model není vhodný pro jeho 

jednoduchost, mohl by být podkladem rozsáhlejší práce, kterou by bylo 

provedeno doplnění modelu nejen o inženýrské sítě, ale také by vytvořila 

databázi prvků pro BIM. Mohly by tu být i možnosti využít dat kombinovaně jak 

pro BIM, tak pro GIS.  
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7.3 Další možnosti využití dat 

 MicroStation / DULMAP 

I když je program MicroStation určen především pro tvorbu výkresů ve 2D 

nebo ve 3D, kde lze provádět i 3D modelování, umí tento program referenčně 

připojit i mračna bodů. Umí načíst formáty E57, LAS, PTS, PTX, XYZ, TXT a další. 

K práci s mračny je zde nástroj Bodové mraky, který nabízí základní operace 

s mračny bodů. Mračnu bodů je možné nastavit styl zobrazení a je zde široký 

nástroj nabízející možnosti oříznutí zobrazeného mračna. Na jednotlivé body 

je možné se chytat a vytvářet tak vektorizované řezy či jiné výstupy. Jelikož je 

DULMAP nadstavbou programu MicroStation, lze mračna bodů připojit i do něj. 

  

Obrázek 25 Mračno bodů připojené do 3D výkresu v MicroStationu 
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 3D PDF 

Formát PDF umožnuje vytvářet a prohlížet nejen textové, grafické 

a 2D výkresy, ale zvládá i 3D modely, se kterými je poté možné hýbat 

a provádět na nich měření. Tyto výtisky lze provést i z programu MicroStation. 

Ovšem takto provedený výtisk není věrnou reprodukcí výkresu, tak jako je 

tomu u běžného tisku. Například bílé čáry zůstávají bílé, a proto nejsou na 

bílém pozadí vidět, kdežto u běžného tisku se zobrazí černě.  Je ale možné 

libovolně změnit barvu pozadí tak, aby byly čáry vidět. Avšak vrstvy používané 

v programu MicroStation se přenáší i do PDF a je je možné vypínáním skrýt. 

Výkres je přiložen k této práci, má ale jen informativní charakter, aby bylo 

možné si prohlédnout výkresy i bez vhodného programu. 

Určitě zde nebyly vyjmenovány všechny možnosti, jak data využít a jak je 

zpracovat. Jedná se spíše o ukázku jak a kde by mohla být data využita.  

Obrázek 26 Náhled okna při prohlížení PDF 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo z mračen bodů získaných 3D laserovým 

skenováním vytvořit celkové mračno bodů a sjednotit mapové dokumentace 

mapující části štoly Josef. Jednotlivá mračna byla získána z několika 

závěrečných prací, které byly s využitím metody 3D skenování vyhotoveny. 

Dílčí mapové dokumentace byly spojeny do jedné a byla sjednocena jejich 

grafická podoba a struktura vrstev digitálně vedené mapové dokumentace. 

Pro ukládání dat, které byly v minulosti získány a která budou určitě 

získávána i v budoucnosti, bylo navrženo datové uložiště na serveru Fakulty 

stavební včetně struktury adresářů určené pro ukládání dat z jednotlivých 

závěrečných prací zabývajících se geodetickými metodami a jejich použitím ve 

štole Josef. 

Celkové mračno bodů oblasti Čelina bylo vyhotoveno v programu 

CloudCompare. Při jeho vytváření bylo kontrolováno prolínání dílčích mračen 

bodů. Tato kontrola neobjevila žádné výrazné chyby v předchozích 

registracích jednotlivých skenů. Celkové mračno bodů bylo uloženo ve formátu 

E57 ve dvou stupních ředění bodů, a to 1 cm a 5 cm. 

Mapová dokumentace byla vytvořena v nadstavbě DULMAP k programu 

MicroStation.  Tento program slouží právě ke správě mapové dokumentace 

dolů a byl využit i ve všech předcházejících závěrečných pracích zabývajících 

se tvorbou této dokumentace ve formě základních důlních map. Při tvorbě 

základní důlní mapy s vrstvami účelových map, která je součástí důlní mapové 

dokumentace, bylo postupováno v souladu s vyhláškou Českého báňského 

úřadu č. 435/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů v platném znění, tak aby 

základní důlní mapa s ní nebyla v rozporu. 
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Z celkového mračna bodů byl vytvořen 3D model. Pro tvorbu tohoto 

modelu byl použit program Geomagic Wrap. Jedná se o program určený pro 

tvorbu modelu z mračen bodů a jejich úpravu s možnostmi exportů do různých 

formátů používaných v rozmanitých oblastech. Vytvořený model je 

zjednodušeným obrazem naskenovaných částí štoly Josef v oblasti Čelina 

a připraven především pro 3D tisk nebo prezentaci. 

Na závěr práce byly přestaveny možnosti, kde všude se dají data využít, 

ať už při správě díla nebo jako témata dalších závěrečných prací. Samozřejmě 

se nejedná o všechny možnosti a jsou zde i možnosti nových mapování ve 

štole Josef, například skenování v oblasti Mokrsko – západ nebo zaměření 

volně nepřístupných částí oblasti Čelina, které v aktuálních mapách 

a mračnech bodů chybí.  

Výstupem této diplomové práce je celkové mračno bodů, 3D model, 

základní důlní mapa s vrstvami účelových map vedená digitálně a uspořádaná 

data starších prací v datovém uložišti. Pro ilustraci byl vytisknut jeden mapový 

list základní důlní mapy a na 3D tiskárně byl vytisknut model oblasti Čelina.  
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https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786585
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786586
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786587
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786588
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786592
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786593
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786594
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786595
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786596
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786597
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786598
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786599
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786600
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786601
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786602
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786603
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786604
https://d.docs.live.net/d7f664c419706847/4.%20ING%20semestr/DP.docx#_Toc41786605
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Seznam příloh 

P1) Výkres základní důlní mapy Krásná Hora 1-0/414  

P2) 3D tištěný model oblasti Čelina 

P2) DVD 

Elektronické přílohy na DVD 

1) obsahDVD.txt 

2) Text diplomové práce* 

3) Mračna bodů 

4) 3D model 

5) Výkresy PDF* 

6) Zakázka DULMAPU* 

a. UEF Josef 

i. dgn – 3D výkresy 

ii. souvislosti – výkresy z tachymetrických měření 

Archivní mapy – rastrové výkresy  

iii. tmp – výstupy (2D výkres Krásná Hora 1-0_414) 

b. Knihovny buněk 

c. Knihovny čar 

 

Přílohou je také vytvořená struktura s roztříděnými daty dostupná z: 

https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/ Projects/UEF-Josef-

geodata (po přihlášení a s uděleným přístupem) 

 

* Přílohy odevzdané i do systému KOS. 

https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/%20Projects/UEF-Josef-geodata
https://webdata.fsv.cvut.cz/data.fsv.cvut.cz/Shares/%20Projects/UEF-Josef-geodata

