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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá měřením vertikálních částí štoly Josef. 

Konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového komína v oblasti Čelina-východ a 

větrací šachty v oblasti Mokrsko. Byl popsán ruční skener ZEB Horizon. Byly popsány 

základní funkce programu GeoSLAM HUB. Zpracování dat bylo provedeno 

v programu CloudCompare. Výstupem bakalářské práce jsou řezy a modely ze 

změřených částí štoly Josef.  
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 laserové skenování, ruční skener, ZEB Horizon, GeoSLAM HUB, 

CloudCompare, štola Josef, důlní měřictví 

 

Abstract 

 This bachelor's thesis is dealing with measuring vertical parts of Josef's gallery. 

More specifically with the so-called falling pit and stair pit in the area of Čelina - the 

exit and the air shaft in the area Mokrsko. The hand scaner ZEB Horizon and the basic 

functions of the GeoSLAM HUB program were both described. The processing of the 

data was performed in the CoudCompare program. The output of the bachelor's thesis 

was cuts and models from the measured parts of Josef's gallery. 
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CloudCompare, mining surveying, Josef gallery 
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Úvod 
Cílem této bakalářské práce je seznámení s ručním skenerem ZEB Horizon, jeho 

využitím při měření vertikálních částí ve štole Josef a zpracováním naměřených dat. 

Přístroj Zeb Horizon nám byl zapůjčen pro otestování společností GeoSLAM, která 

působí po celém světě. Zaměřuje se na sběr prostorových dat. Mezi nejznámější stavby 

skenované touto společností patří například také Opera v Sydney nebo Lincolnův 

památník.  3D SLAM (simultánní lokalizace a mapování) nám poskytuje mnoho 

hardwarových a softwarových řešení. Mapování je rychlé a snadné. Díky tomuto 

systému není nutné objemné vybavení ani dlouhé a náročné nastavovací úkony. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že ruční skener Zeb Horizon se dá 

využít  i pro netradiční měření, jako je zaměření komínů nebo větracích šachet. Přístroj 

je velmi malý, lehký a díky závěsnému kříži se dokáže dostat i na místa pro člověka 

velmi nebezpečná a nepřístupná. Proto bylo zvoleno použití přístroje při doměření 

vertikálních částí ve štole Josef, které nebyly dosud zaměřeny. Byla zde provedena 

celkem tři měření. Konkrétně se jednalo o tzv. pádový komín v oblasti Čelina-východ, 

zde je natrvalo umístěn elektrický naviják z povalu shora. Další měření se týkalo větrací 

šachty v oblasti Morsko, ve které bylo potřeba připravit ruční naviják. A jako poslední 

měření bylo zaměření schodišťového komína na Čelině-východ, kde bylo nutné 

zaměření „z ruky”. 

  



1 Místo měření
Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef

Slapské přehrady. Konkrétně samotná štola je ve zlatorudném revíru Psí hory pod 

vesnicemi Čelina a Mokrsko, vstup do šachty je blízko obce Smilovice

Štola byla vyražena v rámci geologického výzkumu zlatonosných ložisek v l

– 1991. Kvůli jejímu opuštění se v roce 2003 začalo přemýšlet nad jejím dalším 

využitím. Proto se zde v roce 2007 otevřelo pracoviště pro České vysoké učení 

technické v Praze jako podzemní laboratoř. V podzemí probíhá výuka předmětů 

bakalářských a magisterských oborů orientovaná na podzemní stavitelství. Je zde 

možnost řešit experimentální bakalářské, diplomové a doktorské práce. Aktuálně se zde 

kromě výuky provádí hlavně výzkum zaměřený na problematiku ukládání 

radioaktivních odpadů. 

Celková délka chodeb má skoro 8

necelých 2 000 metrů (obrázek 2)

rozrážky s cílem nalézt nová ložiska zlata. V části Čelina

místnost o velikosti kostela,

a pódium. Prostor slouží ke konání koncertů nebo jiných kulturních akcí. Další rozrážka 

byla provedena na konci páteřní štoly a pro odvětrání byla vyražena větrací šachta

Obrázek 1: Umístění štoly Josef [2]
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Místo měření 
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Ve štole Josef upravuje vedení dokumentace při hornické činnosti vyhláška 

435/1992 Sb. Českého báňského úřadu, z níž vyplývá, že za vedení dokumentace 

odpovídá hlavní důlní měřič a za samotnou výkonnost při měření

Výzkumné centrum URC Josef je důlní dílo, ve kterém neprobíhá ražba ani těžba, proto 

zde platí výjimka - není zde ustanoven hlavní důlní měřič

  

Obrázek 2: Schéma štoly Josef
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2 Postup měření 
Dne 26. března 2020 byly provedeny přípravné práce u větracího komínu 

v oblasti Mokrsko. Byly zaměřeny vlícovací body pro připojení skenu, což zahrnovalo 

centraci a horizontaci multistanice Leica MS60 na bodě 601. Byla provedena orientace 

na body 602, 604, 6101 (obrázek 3).  

 

Pro dokumentaci a práci s naměřenými daty bylo uskutečněno snímkování 

multistanicí u vrcholu komínu. Byl naskenován výstup z komínu, při kterém se podařilo 

naskenovat betonovou plochu, která by se dala použít pro připojení skenu přístrojem 

ZEB Horizon. Naskenovaná mříž by se dala také použít jako vlícovací body. Místa, 

která ze stanoviska nebyla viditelná, byla zaměřena polární metodou na Leica 

minihranol. Po měřických pracích jsme připevnili konstrukci pro zavěšení přístroje 

(obrázek 4). 

Obrázek 3: Schéma měření vlícovacích bodů větrací šachty 

Obrázek 4: Konstrukce pro zavěšení přístroje 
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Následující den 27. března 2020 proběhlo hlavní měření přístrojem ZEB 

Horizon. K samotnému ručnímu skeneru byl připevněn hliníkový hák (obrázek 6) 

s  bezpečnostním křížem, který přístroj chrání při nárazu o stěnu komínu. 

U zaměření tzv. pádového komína v oblasti Čelina-východ, byl k dispozici 

elektrický naviják z povalu shora. Nejprve byl spuštěn samotný hák navijáku, aby 

mohla být odměřena potřebná délka lana na spuštění přístroje. Poté byl již nastartovaný 

přístroj připevněn na naviják a spuštěn do komína (obrázek 7 a 5). Po jeho vytažení byl 

přístroj vrácen na startovní místo a měření ukončeno. Měření bylo provedeno nezávisle 

dvakrát.  

Obrázek 6: Přístroj ZEB Horizon upevněn na hliníkový hák a připraven na měření 

Obrázek 7: Připevnění přístroje k navijáku Obrázek 5: Spuštění přístroje 
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Pro zaměření větracího komína v oblasti Mokrsko, bylo pro jistotu otestováno 

lano deseti kilogramovým závažím, a poté co se lano provážilo. Následně bylo ještě 

upevněno pojistné lano, které by mělo chránit přístroj proti pádu, kdyby hlavní zavěšené 

lano nevydrželo (obrázek 9). Pojistné lano způsobilo při navíjení hlavního lana to, že 

váha přístroje byla přenesena na pojistné lano a z hlavního lana se stalo lano pojistné. 

Nicméně na měření to nemělo žádný vliv. Zaměření větracího komínu bylo provedeno 

jako předchozí zaměření pádového komínu s tím rozdílem, že přístroj byl zavěšen 

u paty komína. Poté byl vytažen a opětovně spuštěn (obrázek 8). Při měření došlo 

ke kontaktu přístroje se stěnou komínu, čímž byl způsoben pád kamení a došlo dokonce 

k drobnému poškození přístroje, které však neovlivnilo měření. Následně bylo 

technikem lano vytaženo a odmontován naviják. Z přístroje byl odstraněn hliníkový 

závěs, aby bylo možno využít přístroj k ručnímu měření.   

 

 Při cestě ke schodišti u katedrály bylo doměřeno rozcestí hlavní chodby štoly 

Josef, a to na dvou místech. Připojení bylo provedeno na tunelové trny osazené na 

některých místech štoly označené pro měření černobílými terči od firmy Leica. 

         Pro jistotu byla zaměřena i pata pádového komína v oblasti Čelina-východ. 

Měření bylo připojeno opět v hlavní chodbě na čepové body označené terči Leica. 

Obrázek 9: Zatížení závěsného 
lana závažím 

Obrázek 8: Zavěšení přístroje u 
paty větrací šachty 
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         Měření schodišťového komína v lokalitě 

Čelina-východ bylo provedeno ve třech etapách pěším 

průchodem po schodech měřením z ruky (obrázek 10). 

Vlícovací body byly upevněny na čepové body 

a to  jeden u paty komína, v mezipatře byly umístěny 

dva a na vrcholu komína byl umístěn jeden vlícovací 

bod. V první etapě bylo provedeno měření z mezipatra 

na vrchol komína a zpět. V druhé etapě bylo 

uskutečněno zaměření z mezipatra k patě komína 

a zpět do mezipatra. Ve třetí etapě byl změřen celý 

komín.  

Poté co byla stažena data z přístroje ZEB Horizon, bylo zjištěno, že v daném 

mračnu pádového komína na Čelině-východ byly zaměřeny dveře, které by se daly 

použít jako dobře viditelné vlícovací body. Bylo ale nutné dané dveře znovu zaměřit, 

abychom získali jejich souřadnice v S-JTSK. Proto dne 21. 4. 2020 byly ze stanoviska 

539 (obrázek 11) zaměřeny dveře a otvor do pádového komína multistanicí MS60. Díky 

těmto bodům bylo připojeno mračno bodů v druhém patře a z naměřených dat 

z minulých let i na jeho úpatí. Více o zpracování mračna bodů bude popsáno v kapitole, 

která se věnuje zpracování dat.  

 

  

Obrázek 11: Schéma měření vlícovacích bodů tzv. pádového komína 

Obrázek 10: Měření schodišťového 
komína 
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3 3D Skenovací systémy 
Tato kapitola bude věnována problematice 3D skenovacích systémů, druhům 

skenerů a jejich funkcím. Bude provedeno rozdělení skenerů do několika skupin podle 

jejich schopností, jako je přesnost, rychlost apod. Dále bude pojednáno o širokém 

uplatnění skenerů v praxi, budou rozebrány jejich výhody či nevýhody.  

3.1 Seznámení s 3D skenovacími systémy 

3D skenovací systém je neselektivní a umožňuje bezkontaktní měření. Podobně 

jako u fotogrammetrie nejprve získáme data a následně z nich zpracováváme souřadnice 

bodů. Další geodetické metody měří jen zájmové oblasti na objektu, jako jsou hrany 

a vrcholy důležitých částí, vše ostatní pomíjí. Výstupem z měření je mračno bodů, 

ze kterých získáváme zpětně důležité části objektu.  Hustota naměřených bodů je tak 

veliká, že se nevyplatí je popisovat a číslovat. Metoda 3D skenování není omezena 

velikostí ani tvarem objektů, existují přístroje pro skenování detailních předmětů 

velikosti mince, nebo také přístroje pro topografické mapování. Skenovací systémy se 

neustále rozvíjejí, objevují se nové, rychlejší a přesnější přístroje a kromě statických 

přístrojů se objevují integrované mobilní skenovací systémy. Jsou určeny na 

zaměřování železničních tratí, pozemních komunikací, zaměření a vyhodnocení 

tunelového osvětlení, skenování měst a ulic apod. Nebo jsou skenovací systémy 

součástí totálních stanic. Díky této kombinaci můžeme měřit neselektivně a následně 

doměřit selektivní části objektu. 3D laserové skenery obecně fungují tak, že se laserový 

paprsek podle programu navede na body rastru ve sloupcích nebo řadách. Z toho se určí 

každému bodu horizontální, vertikální úhel a vzdálenost [6]. 

3.2 Využití 3D skenovacích systémů 

Jak už se dá vyvodit z předchozího úvodního slova, mají skenovací systémy 

velmi široké spektrum využití. 

Jeden z hlavních oborů je stavebnictví. 3D zachycení stavebních konstrukcí nám 

poskytne dokumentaci současného stavu, kontrolu provedení, dokumentaci nových 

projektů, a nebo 3D animaci v rozsahu virtuální reality. Trojrozměrná informace nám 

dává podklady pro management a plánování.  
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Další odnož, která používá 3D skenovací systémy jsou dopravní stavby. Použití 

je buď při výstavbě, nebo rekonstrukci dopravních staveb jako jsou silnice, dálnice, 

železnice, mosty nebo tunely. Využít se mohou hned na začátku, kdy je potřeba 

vyhotovit model krajiny. Na tom se dají vypočítat potřebné kubatury nebo projektovat 

průběh dané stavby. Dále se použijí při dokumentaci nebo jejich kontrole průběhu 

stavby a na konec k dokumentaci zakončené stavby. Pokud potřebujeme provést 

rekonstrukci, skenovací systémy nám poskytnou dokonalý podklad, díky kterému 

můžeme vymodelovat model reálného stavu objektu.   

Využití skenovacích systémů v podzemních prostorách je široké. Je to díky 

tomu, že se často dostáváme do míst, ve kterých je získávání modelu velmi obtížné. 

Bylo by to buď velmi nebezpečné, nebo by nám to neumožnily malé a členité prostory. 

Využití je tedy v zaměřování tunelů, strmých svahů v kamenolomech i přírodních 

skalních stěn, nebo jako v našem případě při mapování prostorů v dolech a jeskyních. 

Velmi užitečná je metoda skenovacích systémů při rekonstrukcích historických 

budov, jelikož potřebují detailní dokumentaci. Památkáři požadují mnohem více 

informací o současném stavu budov, o činnostech nutných pro opravu či rekonstrukci. 

Na rozdíl od moderních budov historické budovy nemají přímo definované všechny 

linie, tvary a rohy.  

Dosah má metoda i v oblasti archeologie, kde slouží k zaměřování plastik, 

reliéfů, archeologických nálezů, při zachycení prehistorických kreseb v jeskyních a pro 

dokumentaci celých nalezišť. 

Rychlost získání potřebných dat, jejich dostatečná hustota a vysoká přesnost je 

vhodná při topografickém mapování složitých útvarů tam, kde jsou klasické metody 

nevýhodné. Například při mapování digitálního modelu terénu (DMT), 3D modelů 

a k výpočtu kubatur útvarů jako jsou skalní útvary, jeskyně, vytěžené prostory 

a navezené materiály. Byly využity i při určování objemu skládky odpadu. Jejich 

monitorování je velmi důležité pro životní prostředí. Zde je potřeba dokumentovat 

každou novou uloženou vrstvu objemu a hmotnosti [6]. 
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3.3 Výhody a nevýhody 3D skenovacích systémů 

Z kapitoly o využití metody 3D skenovacích systémů se dají odvodit výhody a 

nevýhody této metody. Hlavní předností této metody je rychlost, jakou získá data a s 

jakou přesností je schopna je pořídit. Finanční úspory se dají najít při přesném a 

kompletním zaměření stávajícího stavu s výrazně vyšší produktivitou práce. Měření 

může probíhat za plného provozu i během stavby. To pomáhá zkrátit na minimum 

odstávky náročných provozů, kde by docházelo k velkému ekonomickému zatížení. 

Další výhodou je velmi rychlé zpracování modelů digitálního terénu. A nezadatelnou 

výhodou je zvýšení bezpečnosti v náročných podmínkách. Při samotném měření 

nevznikají hrubé chyby měřiče. Měřič často při opakovaném selektivním měření 

podobné části budovy odhaduje místo cílení a je proto nepřesný. Při zpracování 

naměřených dat skenerem nemusíme zjišťovat, které místo jsme nezměřili, jelikož se 

jedná o neselektivní měření, to vede k eliminaci dalších výjezdů na stavbu, kvůli 

doměření. 

3.4 Dělení skenovacích systémů 

Skenovací systémy můžeme rozdělit do mnoha skupin, podle jejich vlastností. 

Jako jedna ze základních se nabízí rozdělení podle toho, zda jsou statické nebo 

kinematické. To znamená, pokud je skener pevně umístěn při měření, nazýváme ho 

statickým skenerem. Pokud se však jeho poloha mění vůči zemi, například je skener 

připevněn na letadle, autě, vrtulníku atd. nazýváme ho kinematickým systémem.  

Další rozdělení se nabízí podle vlastností měření. Máme dva hlavní druhy 

terestrických systémů, které pracují metodou prostorové polární metody nebo 

prostorového protínání vpřed ze základny. 

Prvním stupněm v rozvoji terestrických skenovacích systémů se staly měřící 

systémy pracující na základě prostorového protínání vpřed z úhlů. Při této metodě se 

vypočítají souřadnice měřeného bodu na základě určených horizontálních a zenitových 

úhlů [6]. (obrázek 12) 
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Základním principem činnosti skeneru je prostorová polární metoda. K určení 

souřadnic bodu P je třeba znát délku průvodiče d (měřená délka) a úhly ζ, ω. Úhly jsou 

získávány například z polohy zrcadel, které rozmítají laserový svazek a délka například 

impulsním dálkoměrem skeneru synchronizovaně s polohou zrcadel [6]. (obrázek 13) 

 

Další dělení je podle dosahu skeneru. V tomto případě můžeme hovořit o čtyřech 

základních skupinách. Systémy s velmi krátkým dosahem D1 (0,1 m až 2,0 m), 

s krátkým dosahem D2 (2 m až 10 m), se středním dosahem D3 (10 m až 100 m) 

a s dlouhým dosahem D4 (100 m až stovky metrů). 

Přesnost skenerů je velmi vázána na dosahu skeneru. Velmi přesné přístroje jsou 

s malou základnou určené pro menší vzdálenosti D1. Ty mají velmi vysokou přesnost 

Obrázek 12: Princip metody prostorového protínání vpřed z úhlů [6] 

Obrázek 13: Schematické znázornění prostorové polární metody [6] 
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P1 (0,01 mm až 1 mm). Skenery s velkou základnou, které přímo určují vzdálenost 

(polární skenery) s krátkým dosahem D2 mají přesnost P2 (0,5 mm až 2 mm). Další 

polární skenery na střední vzdálenost D3 nabízejí přesnost P3 (2 mm až 6 mm). 

Nakonec máme používané polární skenery s dlouhým dosahem D4, které mají přesnost 

P4 (10 mm až 100 mm).  

Jednou z výhod je rychlost měření, kterou dokážou skenery měřit, proto si je 

můžeme rozdělit do čtyř skupin, podle rychlosti pořizování bodů. S velkou rychlostí 

skenují přístroje s polární metodou a s fázovým dálkoměrem. Nízkou rychlost čekejte 

u přístrojů, které nemají primární účel sbírat velké množství dat. Tyto přístroje jsou 

například totální stanice se skenovacím modulem. Nejrychlejší přístroje mají rychlost 

R1 (více jak 100 000 bodů za sekundu), další přístroje s vysokou rychlostí 

R2 (5 000 až 100 000 bodů za sekundu), se střední rychlostí R3 (100 až 5 000 bodů za 

sekundu), a nakonec s nízkou rychlostí R4 (do 100 bodů za sekundu). Právě totální 

stanice se skenovacím modulem mají rychlost snímání R3 [6]. Tato kategorizace je 

trochu zastaralá, v dnešní době dokáží přístroje zaznamenávat více než milión bodů za 

sekundu a dosah skenerů je i několik stovek metrů.  

3.5 Kinematické systémy 

Jedná se o velmi efektivní metodu získávání prostorových dat velkých území. 

Každý kinematický laserový systém je složen z několika základních přístrojů, které mu 

pomáhají určit polohu a získat data. Jedná se o laserový skener, GNSS/INS jednotku, 

která pomáhá určit polohu, počítač a kameru. Základní nosiče kinematických systémů 

lze považovat automobil, železniční vozy a drezíny, vodní plavidla, vozíky s ručním 

pohonem, robotické vozíky nebo i člověka. Člověk může daný přístroj nést v ruce 

a snímat prostorová data nebo může mít přístroj upevněn na zádech. Další možnosti 

nosičů jsou letadla. Ale pokud je potřeba větší hustota bodů nebo nižší letová hladina, 

pomalejší let nebo přesnost, použije se dron nebo výjimečně i vrtulník. Právě testovaný 

přístroj ZEB Horizon, tuto možnost poskytuje. Skenovací systémy používají převážně 

pulzní technologie (time-of-flight).  Ta umožňuje vyslat další měřící impuls ještě před 

návratem předchozího [6].  
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 Skenovací systémy používají několik základních rozmítání laserového svazku 

(obrázek 14), podobně jako statické skenery. Oscilující zrcadlo, rotující zrcadlo/hranol, 

Palmerův systém a optická vlákna. Velmi často se objevuje oscilující zrcadlo. Výhodou 

systému s oscilujícím zrcadlem je stálé zacílení na zemský povrch a tedy možnost 

kontinuálně měřit a registrovat délky. Je možné měnit zorný úhel skenování 

a kompenzovat během měření náklony letadla, právě změnou zorného úhlu zrcadla. 

Nevýhodou je nerovnoměrnost rozmístěných bodů způsobené úhlovým zrychlením 

zrcadla v krajních polohách nebo příčná torzní deformace způsobená stejným vlivem. 

Další metoda je s rotujícím zrcadlem nebo hranolem. Pokud je použito zrcadlo, je jeho 

nevýhodou nemožnost kontinuálního skenování a nemožnost měnit zorný úhel 

skenování. Výhodou je pak neměnný pravidelný obdélníkový rastr zaměřených bodů.  

Metoda využívající Palmerův nebo eliptický skener je založen na rotaci zrcadla kolem 

osy, která není kolmá k normále roviny zrcadla. Systém vytváří na povrchu vzor tvaru 

elipsy. Výhodou je zaměření roviny částí terénu dvakrát. Díky tomu může dojít 

ke kontrole nebo rektifikaci systému, a v případě vertikálních prvků snížení 

zákrytových oblastí.   Dalším důležitým parametrem skenovacích systémů je šířka 

skenu a velikost laserové stopy na povrchu definovaná průměrem. Šířka skenu závisí na 

výšce letu a zorném úhlu skeneru. U leteckých skenerů může mít hodnoty 5° až 75°. 

Průměr laserové stopy je opět závislý na výšce letu a divergenci laserového svazku. 

Obvykle divergence u leteckých skenerů je mezi 0,1 mrad až 1 mrad. 

Obrázek 14: Metody rozmítání laserového svazku [6] 
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Při měření statickým nebo kinematickým skenováním dochází k vícenásobným 

odrazům. U statického skenování se většinou neřeší a není nutná ani digitalizace 

vráceného signálu. Při pulzní technologii je obvyklé zaznamenávat i čas, kdy přijaté 

odražené záření nabude 50% své maximální amplitudy. Pro kinematické systémy, 

hlavně u leteckých systémů, je zaznamenání všech odrazů důležité, protože průměr 

stopy dosahuje na povrchu řádu decimetrů nebo až metrů. Proto často dochází 

k násobnému odrazu. Je nutné zmínit, že v případě záznamu diskrétních pulsů, je možné 

zaznamenat a odlišit jen ty odrazy, kde vzdálenost mezi sebou nabývá více než polovinu 

délky celého vyslaného pulsu (po převedení se jedná o 75 cm) [6]. 

3.6 Inerciální měřící jednotka 

V této kapitole bude vysvětleno, jak pracuje inerciální měřící jednotka, k čemu 

je určena a z čeho se skládá. Inerciální měřící jednotka je součástí přístroje Zeb-

Horizon, který díky ní dokáže určit svoji polohu a zároveň je obsažena v kinematických 

laserových systémech. 

Inerciální měřící jednotka, dále IMU, je zařízení, které určuje nezávisle na 

prostorové poloze senzoru jeho úhlové prvky vnější orientace vůči přijatému 

souřadnicovému referenčnímu systému. Jsou využívány hlavně i tam, kde nejde použít 

GPS systém například v tunelech, uvnitř budov, nebo když je přítomné elektronické 

rušení. Ze surových dat IMU, jako jsou úhlové míry, lineární rychlost a poloha 

vzhledem ke globálnímu referenčnímu systému, vypočítá přesnou polohu. INS využívá 

právě IMU pro získání těchto surových dat.   

Inerciální měřící jednotka pracuje na zjišťování lineárního zrychlení s použitím 

jednoho nebo více měřičů zrychlení a rotační rychlosti. To zajišťují gyroskopy, některé 

mají i na pomoc magnetometr, které určují směr pohybu. Typická konfigurace obsahuje 

akcelerometr, gyroskop a magnetometr pro každou ze tří os – stoupání, příčné a svislé 

(obrázek 15).  

Inerciální navigační systémy, dále INS, můžeme řadit do několika kategorií 

podle chyby gyroskopu, který obsahují. Máme strategické (0,0005°/h–0,0001°/h), 

navigační (0,002°/h–0,015°/h), taktické (0,1°/h–10°/h) a spotřební (100°/h–1000°/h). 

Další kategorií je dělení podle cenové relace. Ty nejjednodušší spotřební INS jsou 

používané v mobilním zařízení a ty nejdražší jsou použity pro námořní navigaci, 
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kde jejich cena stoupá k desítkám miliónů korun. V Kinematických skenovacích 

systémech se nejvíce používají INS taktické.  

Hlavní nevýhodou INS je nahromadění chyby. Navigační systém průběžně 

integruje zrychlení s ohledem na čas pro výpočet rychlosti a polohy. Chyby jsou malé, 

ale hromadí se. To vede k tzv. „unášení”, což znamená stále rostoucí rozdíl od místa, 

kde si systém myslí, že je a reálným umístění. Jako odstranění této chyby systém často 

využívá GPS systém, který polohu neustále opravuje.  

V historii byly použity mechanicky stabilizované INS systémy, které díky 

použití násobného Kardanova závěsu a elektromotorů udržovaly platformu s gyroskopy 

a akcelerometry ve stabilní poloze vůči vztažnému souřadnicovému systému (lokální 

nebo inerciální geocentrický systém) (obrázek 15). V současnosti se používají tzv. 

strapdown systémy, kde jsou všechny senzory pevně spojeny s tělem systému, a které se 

pohybují společně s nosičem.  

  

Obrázek 15: Mechanicky stabilizovaný INS systém [6] 



4 ZEB Horizon
ZEB Horizon je ruční 3D skener 

zaznamenává mračna bodů. Data jsou zachycena, 

a přístroj drží v ruce. Přístroj dokáže měřit i na závěsném kříži. Tato možnost byla námi 

využita právě při měření vertikálních části ve štole Josef. ZEB Horizon lze zachytit na 

výsuvnou tyč pro zvětšení dosahu skeneru 

pro přístup v obtížných prostorách. Přístroj je 

možno připojit k dronu, díky čemuž se pokryje 

objekt ze všech stran. Další možností je připojení 

360° panoramatické kamery pro zachycení 

kontextových snímků k 

Horizon přináší změnu v

systémech. Neguje potřebu časově náročných 

nastavení skenerů a registrace dat spojených 

s tradičními metodami pozemního laserového 

skenování. 

ZEB-Horizon je sestaven z 2D laserového snímač

s inerciální měřící jednotkou (IMU) namontovanou na motorovém pohonu. Pohyb 

skenovací hlavy na motorovém pohonu poskytuje třetí rozměr potřebný pro generování 

3D informací. Algoritmus 3D simultánní lokalizace a mapování (SLAM) se používá ke 

kombinování dat 2D laserového skenování 

mračen  bodů. ZEB-Horizon zachycuje hrubá měření. Tato data musí být zpracována 

pomocí algoritmu SLAM společnosti GeoSLAM, aby se surová data převedla do 3D 

mračen bodů. Data jsou pak zpracována pomocí aplikace pro zpraco

Hub. 

1 Ruční laserový skener ZEB

2 Záznamník dat 

3 Spojovací kabel 

4 Paměťová karta USB 

5 Nabíječka baterií a napájecí jednotka

6 Ramenní popruh pro záznamník dat

7 Batoh 
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ZEB Horizon 
ZEB Horizon je ruční 3D skener (obrázek 16), který rychle a velmi jednoduše 

zaznamenává mračna bodů. Data jsou zachycena, když uživatel prochází oblastí zájmu 

ruce. Přístroj dokáže měřit i na závěsném kříži. Tato možnost byla námi 

využita právě při měření vertikálních části ve štole Josef. ZEB Horizon lze zachytit na 

výsuvnou tyč pro zvětšení dosahu skeneru nebo 

obtížných prostorách. Přístroj je 

dronu, díky čemuž se pokryje 

objekt ze všech stran. Další možností je připojení 

360° panoramatické kamery pro zachycení 

 mračnu bodů. ZEB 

Horizon přináší změnu v 3D skenovacích 

systémech. Neguje potřebu časově náročných 

nastavení skenerů a registrace dat spojených 

tradičními metodami pozemního laserového 

Horizon je sestaven z 2D laserového snímače času, který je pevně spojen 

tkou (IMU) namontovanou na motorovém pohonu. Pohyb 

skenovací hlavy na motorovém pohonu poskytuje třetí rozměr potřebný pro generování 

3D informací. Algoritmus 3D simultánní lokalizace a mapování (SLAM) se používá ke 

laserového skenování s daty IMU pro generování přesných 

Horizon zachycuje hrubá měření. Tato data musí být zpracována 

pomocí algoritmu SLAM společnosti GeoSLAM, aby se surová data převedla do 3D 

mračen bodů. Data jsou pak zpracována pomocí aplikace pro zpracování GeoSLAM 

Ruční laserový skener ZEB-Horizon 

 

Nabíječka baterií a napájecí jednotka 

Ramenní popruh pro záznamník dat 

Obrázek 16: Přístroj ZEB Horizon 

Obrázek 17: Vybavení přístroje [8]

), který rychle a velmi jednoduše 

ivatel prochází oblastí zájmu 

ruce. Přístroj dokáže měřit i na závěsném kříži. Tato možnost byla námi 

využita právě při měření vertikálních části ve štole Josef. ZEB Horizon lze zachytit na 

e času, který je pevně spojen 

tkou (IMU) namontovanou na motorovém pohonu. Pohyb 

skenovací hlavy na motorovém pohonu poskytuje třetí rozměr potřebný pro generování 

3D informací. Algoritmus 3D simultánní lokalizace a mapování (SLAM) se používá ke 

pro generování přesných 

Horizon zachycuje hrubá měření. Tato data musí být zpracována 

pomocí algoritmu SLAM společnosti GeoSLAM, aby se surová data převedla do 3D 

vání GeoSLAM 

: Přístroj ZEB Horizon [8] 

: Vybavení přístroje [8] 
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4.1 Postup měření 

Získávání dat systému ZEB-Horizon je vysoce automatizováno. Na začátku 

každého měření nejprve připojíme kabelem hlavu skeneru a ústřednu s baterií. 

Umístíme skener na rovnou pevnou plochu tak, aby se skenovací hlava mohla volně 

otáčet. Zapneme záznamník stisknutím tlačítka on / off. Přístroj s námi komunikuje 

skrze LED diody pod rotační hlavou. Nejprve se načte datový záznamník. Propojí se 

skenovací hlava, a poté je přístroj připraven k měření. To je znázorněno červenými LED 

diodami, které přebíhají zleva doprava. Nyní můžeme zahájit nové skenování. Funkční 

tlačítko na skenovací hlavě dlouze stiskneme, dokud se LED diody nerozsvítí 

červeně.  Skenovací hlava musí zůstat v klidu po dobu 15 sekund. Po inicializačním 

režimu přejde přístroj do skenovacího režimu, tehdy se začne skenovací hlava otáčet 

a LED diody se rozsvítí zeleně. Zvedneme skener do ruky a provedeme měření. Po 

dokončení měření položíme přístroj na stejné místo a následně dlouze stiskneme 

tlačítko. Rozsvítí se oranžová LED dioda, která označuje formátování dat. Poté je 

přístroj opět připraven k dalšímu měření. 

4.2 Algoritmus SLAM 

V této podkapitole bude popsáno, jak daný algoritmus SLAM (Simultaneous 

Localisation And Mapping) funguje. Dále budou rozebrány podmínky, za kterých by 

dané měření mělo probíhat, aby výsledky odpovídaly našim požadavkům.  

Pokud měříme přístrojem ZEB Horizon velké hladké plochy bez objektů, 

algoritmus SLAM k určení dopředného pohybu se nemusí správně provést, protože mu 

chybí záchytné body. Přístroj se takzvaně ztratí. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby 

byly do prostoru umístěny předměty, alespoň o velikosti 1:10 ke skenovacímu prostředí. 

Pokud tedy skenujeme parkoviště, je vhodné do prostoru umístit automobil, do tovární 

haly krabici apod. Je dobré se vyvarovat skenování pohybujících se cílů, jako jsou lidé, 

jedoucí automobil atd. Algoritmus SLAM se k těmto objektům může uzamknout 

a označit je jako statické prvky. K určení aktuální pozice algoritmus používá dříve 

známé polohy. Tato metoda může vést ke sloučení jakékoli zavedené chyby, která 

způsobí, že se místo měření „odklání“ od skutečnosti. Je dobré toto řešit takzvanou 

smyčkou. To znamená, že opětovně procházíme už naměřená místa. Minimálně je 

požadováno, aby měřič zahájil a ukončil měření ve stejné pozici. Tím zaručí alespoň 

jedno uzavření smyčky. Pokud je top však proveditelné, doporučuje se, aby se smyčka 
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uzavírala tak často, jak je to jen možné. Minimalizuje se chyba a zvýší se přesnost 

výsledného mračna bodů. Obecně je lepší dělat smyčky kruhové, než smyčky 

„tam a zpět“, kde se cesta měření zdvojnásobí na sebe. V místech protnutí smyček je 

dobré zaznamenat prostory ze stejné perspektivy, aby algoritmus mohl označit místa za 

totožná. To znamená, že je dobré otevřít všechny dveře v budově, aby nedošlo 

k otevírání dveří během měření. Přístroj by zaznamenal to samé místo, avšak v jiné 

podobě a poté by to mohlo zmást algoritmus. 

Pro dobré pokrytí dat s vysokým rozlišením se doporučuje, aby byla data 

snímána rychlostí chůze. Pokud půjdeme rychle, nemusí dojít k dostatku opakování 

skenů pro algoritmus a ten pak nemůže zpracovat nezpracovaná laserová data do 

mračna bodů. 

Maximální dosah skeneru je 100 metrů. Této vzdálenosti se docílí za dobrých 

podmínek, uvnitř budovy a s dobrou odrazivostí cíle. Během běžného používání je 

dosah přístroje 60–80 metrů. Tato podmínka je důležitá pro zajištění hustoty bodů a pro 

správné výpočty algoritmu SLAM. 

U velmi velkých projektů je vhodné projekt rozdělit do více než jednoho měření. 

Tím se vyvarujeme velmi velkým souborům a snížíme pravděpodobnost posunutí, ke 

kterému by mohlo v datech dojít. Doporučený čas měření je do 30 minut. Při tempu 

chůze je tak možné docílit vzdálenosti až 3 000 metrů. 

5.3 Obecné specifikace přístroje ZEB Horizon 

Přístroj dokáže měřit do 100 metrů. Při měření má v jedné skenovací linii 937 

bodů. Body jsou měřeny s intervalem 0.38°. Přístroj je schopen naskenovat 300 000 

bodů za sekundu. To znamená, 160 linií za sekundu. Jeho zorné pole je 360° x 270°. 

Přístroj má pouzdro, batoh s rozměry 470 x 220 x 180 mm. Jeho samotné rozměry jsou 

216 x 108 x 266 mm, jeho rukojeť má 153 mm. Váha skenovací hlavy včetně rukojeti je 

1.49 kg. Datový záznamník má 0.72 kg a baterie váží 0.55 kg. Celková váha pouzdra 

a jeho obsahu je 4.2kg. Přístroj používá zdroj napájení 14.8VDC ~ 1.5A. Jeho 

předpokládaná doba měření je 3 hodiny. Použitý laser má vlnovou délku 903 nm. 
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5 Zpracování dat 

5.1 Program GeoSLAM HUB 

V následující kapitole bude rozebrán program GeoSLAM HUB, jeho význam 

a základní funkce. Program GeoSLAM HUB byl navržen pro zpracování 

nezpracovaných GeoSLAM dat. Jedná se o licencovaný program a každá licence je 

určena pouze jednomu přístroji.  

Z přístroje ZEB Horizon se exportují data ve formátu geoslam. Tato data nikde 

jinde nelze otevřít a zpracovávat, než právě ve zmíněném programu GeoSLAM HUB. 

Při spuštění programu je zde možnost nahrání geodatabáze dat. Data se zpracovávají 

automaticky. Datové soubory jsou importovány do zpracovávajícího adresáře. Vytvoří 

se podadresář, je pojmenován, uložen a zpracovávaná data jsou do něho uložena. Data 

jsou identifikována podle přístroje, z něhož jsou naměřena – ZEB Revo, Revo RT nebo 

Horizon. Data jsou vygenerována pro funkci VIEW. Je předpokladem, že výsledkem 

zpracování budou 2D půdorysy objektů, a proto program automaticky rozpoznává 

podlahy, díky kterým je mračno umístěno pro lepší a rychlejší zpracování v dalších 

funkcích programu GeoSLAM HUB. Po importu dat se naskytne několik základních 

funkcí – Merge, Export, View, nadstavba Draw a další možnosti datasetu. 

5.1.1 Funkce Merge 

Funkce Merge je určena pro spojení dvou měření do jednoho. Jelikož je přístroj 

limitován dobou měření do 30 minut, může se stát, že celé měření je nutné rozdělit do 

dvou a více měření. Proces spojení dvou mračen bodů je dvoustupňový. Je zvolena 

funkce Merge a předem vybraná dvě mračna bodů pro spojení se otevřou v 3D pohledu. 

Je následně provedeno ruční vyrovnání skenů. Pro ulehčení práce je zde několik 

možností. Může být zvolen náhled ze shora, z boku nebo zepředu. Pro plynulejší 

manipulaci může být rozhodnuto, kolik procent z mračna bodů bude viditelných. Poté, 

co bylo provedeno ruční spojení mračna bodů, je potvrzena funkce přes Start Merge. 

Následně řešení SLAM automaticky provede spojení mračen bodů, kdy se automaticky 

vyrovnají oba skeny. Výsledkem je už jen jeden dataset. 
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5.1.2 Funkce Export 

Funkce export je přístupná i bez licence, díky tomu může být z datasetu 

exportováno buď samotné mračno bodů, trajektorie, anotace, referenční body nebo 

samotný GeoSLAM soubor. U exportu mračna bodů může být zvolen formát. Je zde 

možno exportovat do formátů LAZ, LAS, E57,  PLY nebo TXT. Dále může být určeno, 

kolik procent z daného mračna bodů bude použito. Další možností, jak zředit mračno 

bodů, je zadání hodnoty v milimetrech do kolonky Special decimation. Jedná se 

o funkci, která ve zvolené vzdálenosti skupinu bodů zprůměruje do jednoho bodu. Další 

možnosti, které tato funkce nabízí, je i volba barvy bodů, Timestamp, Smooth, atd. 

5.1.3 Funkce View 

GeoSLAM HUB obsahuje vestavěný prohlížeč dat, který umožňuje uživateli 

prozkoumat naměřená data nebo videa. V hlavní horní liště jsou možnosti – zvolení 

jednoho z šesti nabídek pohledů na data, přepnutí do izometrického pohledu a psaní 

poznámek během prohlížení dat. Při zpracování dat software automaticky identifikuje 

patra v naměřených datech, pokud se jedná o měření budov. Je zde umístěn nástroj, 

který rychle zobrazí 2D půdorysy, těchto vygenerovaných podlaží. V okně, ve kterém je 

umístěno naměřené mračno bodů, se lze pohybovat pomocí myši, a různě tak nastavovat 

pohled, tak jak vyhovuje pozorovateli. Poslední částí, která ještě nebyla popsána, je 

oblast vpravo, ve které se nachází nastavení světlosti bodů nebo počet zobrazených 

bodů. Je zde možné nastavit i pozadí nebo barva bodů. 

Obrázek 18: Obarvené mračno bodů podle RBG (horní vlevo), podle výšky (dole 
vlevo), podle intenzity (nahoře vpravo) a bez obarvení (dole vpravo) [9] 
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5.1.4 Funkce DRAW 

GeoSLAM Draw je nadstavba programu GeoSLAM HUB. Jedná se o řešení 

pro  rychlé a kvalitní zpracování mračna bodů především k vytvoření podrobných 2D 

půdorysů a pohledů na fasády domů. Po vytvoření projektu v programu byly 

vygenerovány tři základní pohledy na naměřené mračno bodů. Pohled ze shora, z boku 

a zpředu. Všechny tyto pohledy a celkově všechny akce jsou zobrazovány vpravo dole 

v  sekci Job List. 

5.1.4.1 Měřické funkce 

Program umí základní měřické funkce – měření vzdáleností, výměr nebo i úhlů. 

Vše je zapotřebí ručně označit myší na vygenerovaném pohledu. Je zde i funkce 

poznámek nebo přidávání textu. 

5.1.4.2 Funkce Vrstvy 

Velmi důležitou funkcí programu GeoSLAM DRAW je vytváření vrstev, tuto 

funkci nalezneme v levém panelu. Na vygenerovaném pohledu je možné volit velikost 

řezu, jeho výšku, délku a popřípadě na jiném z pohledů i šířku. V Job Editoru se objeví 

nastavení řezu – nastavení velikosti bodů, popřípadě intenzity odrazu, pokud tato funkce 

je součástí přístroje. Poté je v sekci Job List vygenerován zvolený řez. Na pozadí 

programu je opět vygenerován obrázek z mračna bodů, se kterým je možno dále 

pracovat. Jako velmi užitečná funkce při vytváření 2D půdorysů je například funkce 

vektorizace. Ta se provede označením oblasti, která je vybrána k vektorizaci, a poté 

v sekci Job Editor je nastavena minimální velikost vektorových linií, které má program 

nalézt. Na konec je uživatelem funkce spuštěna v sekci Job List. Vytvoří se na oblasti 

linie, které je ještě nutno ručně opravit. Ale tyto ruční opravy nezaberou mnoho času, 

a proto se funkce vektorizace vyplatí. Na závěr lze danou kresbu vygenerovat ve 

formátu dxf. Je nutno podotknout, že díky tomuto programu lze vytvořit půdorys 

objektů velmi rychle. Celková doba práce na půdorysu je například pět minut. Funkce 

řezů má i možnost generovat řezy dle námi zvolené vzdálenosti. Lze vytvořit 

i zakřivený řez, který vede po obvodu objektu, ten dokáže vytvořit technický pohled 

fasády domu. 
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5.1.4.3 Georeferencing 

Další a neméně důležitou funkcí je georeferencování naměřeného mračna bodů. 

To je prováděno buď přes šachovnicové terče, měřické koule, anebo referenční desky. 

Pro lepší viditelnost při zpracování je vhodné použití terčů alespoň půlmetrových, ale ne 

všechny přístroje lze připojovat přes tyto referenční značky. Například šachovnicové 

terče dovede rozeznat jen přístroj ZEB Horizon díky tomu, že přístroj umí snímat 

intenzitu odrazu bodů. Avšak všemi přístroji z nabídky společnosti GeoSLAM se lze 

připojit přes měřické koule. Pro georeferencování je nutno vygenerovat řezy 

s naměřenými referenčními body, se zvýšenou intenzitou odrazu bodů. Poté funkcí 

pro vkládání bodů jsou vyznačeny středy referenčních terčů nebo funkcí pro nalézání 

koulí jsou vyznačeny body signalizované koulí. Poté je možno provést 3D prostorovou 

shodnostní transformaci našeho naměřeného mračna. Metodu, jakou provedeme 

transformaci, nelze nastavit. Po spuštění jsou otevřena tři okna. Do levého okna jsou 

vkládány body v souřadném systému, do kterého budou data transformována. Uprostřed 

jsou zobrazovány vyznačené referenční body v místním systému. Vpravo jsou počítány 

odchylky, které vzniknou transformací na referenčních bodech. Ty jsou získány po 

výpočtu transformací, a pokud odchylky vyhovují, je transformace potvrzena tlačítkem 

Create align. 

5.1.4.4 Výpočet objemů a profilů 

Program GeoSLAM DRAW nám nabízí další využití i v odvětví těžařství nebo 

hornictví. Funkcí Volume je možno vypočítat objemy navezeného štěrku, písku nebo 

nečistot a následně z nich i vytvořit potřebné profily. 

  Během tohoto zpracování je využívána i funkce Mesh. Ta vytváří na naměřeném 

mračnu trojúhelníkovou síť. Na prezentovaném násypu při webináři [5], tato funkce 

fungovala dobře. Nicméně na tunelu, který byl měřen v rámci bakalářské práce, tato 

funkce nefungovala. Proto byl zvolen program CloudCompare, který tuto funkci ovládal 

lépe. Více je uvedeno v kapitole zpracování dat v programu CloudCompare.  

  Program GeoSLAM Draw nabízí mnoho dalších funkcí, jako například 

generovat nebo přidávat i panoramatické pohledy z přístroje ZEB Pano. Není však 

cílem této bakalářské práce podrobně otestovat tento program, proto jsou zde zmíněny 

jen funkce, které by byly použity pro zpracování měření ve štole Josef. 
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5.2 Zpracování dat v programu CloudCompare 

 V této kapitole bude popsán postup zpracování dat vertikálních částí štoly Josef 

naměřených přístrojem ZEB Horizon. Sami autoři odkazují a nabízejí na svých 

stránkách GeoSLAM Academy videonávody ke zpracování dat v open source 1 

programu CloudCompare. Program GeoSLAM HUB není úplně vhodný pro zpracování 

měření vertikálních částí štoly. Jeho doménou je zpracování 2D půdorysů nebo fasád. 

Výstupem z měření vertikálních části ve štole Josef byla síť řezů a byl vygenerován 

i model z trojúhelníkové sítě. Tyto dvě operace se v programu GeoSLAM HUB tvořily 

velmi obtížně a dokonce trojúhelníková síť nešla vytvořit. Proto byl použit program 

CloudCompare, který tyto dvě operace zvládal dobře. 

5.2.1 O programu CloudCompare 

 CloudCompare je open source program pro nahlížení a zpracování mračna bodů 

získaných metodou laserového skenování. Poskytuje mnoho dalších funkcí, například 

projekce, registraci dat, základní měřické funkce, statistické výpočty, výpočet obsahů, 

hustoty, zakřivení nebo drsnosti povrchu. Mnoho těchto funkcí zpracovávají jiné 

programy lépe, ale tento program je oblíbený právě proto, že se jedná o nezávislý open 

source projekt. 

5.2.2 Podrobný postup zpracování dat v programu CloudCompare 

Naměřená data vertikálních částí štoly Josef, byla exportována z programu 

GeoSLAM HUB do obecného formátu LAZ s redukovaným počtem bodů o 50 %. Pro 

výstupy z měření bylo vhodné čistit mračno bodů od nežádoucích bodů. Byly 

odstraňovány postavy, lana nebo nežádoucí potrubí z měření. V programu 

CloudCompare toto očištění může být prováděno funkcí Segment, která se nachází 

v horním ovládacím panelu.  Je vybrána oblast, která je nežádoucí a ta je odstraněna. 

Naskytla se možnost provést toto očištění v programu GeoMagic Warp 2007. V tomto 

programu se očišťuje mnohem příjemněji. Je možno na rozdíl od programu 

CloudCompare označit oblast z mračna bodů a neoznačenou oblast skrýt. 

V CloudCompare je nutno vytvářet řezy a to není při zpracování dat příliš efektivní. 

Další postup zpracování dat byl proveden už v programu CloudCompare. 

                                                
1 open source – je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem [7], program je zdarma 
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 Očištěná data byla importována do programu CloudCompare. Poté byla 

shodnostní transformací transformována do souřadnicového systému S-JTSK. 

U každého měření byly změřeny i vlícovací body, přes které bylo možno provést 

připojení. Proto byly do programu nahrány i souřadnice těchto bodů nebo i celá mračna 

bodů pro připojení. Následně bylo vybráno v sekci DB Tree měření a soubor dat, 

do kterého byla provedena připojení. Programu nevadí, jestli označujeme registrační 

body nejdříve na mračně bodů nebo na bodech v S-JTSK, ale je zapotřebí dodržet 

pořadí bodů při označování. Pro transformaci je vhodné mít body rozmístěné po celé 

oblasti, jinak by mohlo dojít k deformaci nebo odklonu (obrázek 19). Byl proveden 

pokus, kdy se provedla transformace s registračními body rozmístěnými po celé oblasti 

a transformace byla provedena s umístěním bodů jen na jednom místě, konkrétně na 

dveřích pádového komína. Výsledek je zobrazen na obrázku 19. Pata komína se 

odchýlila o 2 metry. 

Při označení všech bodů byly vypočítány odchylky způsobené transformací na 

vlícovacích bodech. Pro 3D prostorovou transformaci jsou zapotřebí nejméně tři body, 

avšak námi bylo označeno více bodů, proto bylo možno body s největšími odchylkami 

z výpočtu odstranit. Tím bylo docíleno menších odchylek na bodech. Tyto odchylky 

jsou zobrazovány ve sloupci Error. Pokud odchylky odpovídají přesnosti, které je třeba 

docílit u zpracování výsledků, je provedena transformace, potvrzení a zobrazena 

transformační matice. Odchylky by měly být v řádu centimetrů. To lze aplikovat i na 

další části mračna bodů, pokud byla transformována jen jeho část. 

Obrázek 19: Registrační body rozmístěné po celé oblasti (komín vlevo) a 
umístění bodů jen na jednom místě (komín vpravo) 
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Konkrétně odchylky při transformaci vertikálních částí štoly vycházely v řádu 

jednoho až sedmi centimetrů. U schodišťového komína byly rozmístěny terče na stropě 

jeho úpatí, dále v mezipatře a nakonec ve druhém patře na čep ve zdi. Díky rozmístění 

a dobrému určení, měly body odchylku při transformaci 0,015 m, 0,027 m a 0,018 m. 

Další transformace byla provedena na tzv. pádovém komínu. Jako vlícovací body byly 

použity dveře ve druhém patře a z dat minulého měření bylo připojení na patu pádového 

komína. Odchylky, které byly dosažené při transformaci – 0,002 m, 0,004 m, 0,006 m 

a 0,007 m. Větrací komín byl připojen na úpatí přes dva terče a přes vlícovací bod 

změřen na mříži. Vzhledem ke špatnému rozeznání právě zmíněného horního 

vlícovacího bodu na mříži nebyla transformace přesná, ale roli na tom mohla hrát 

i délka samotného komínu. Odchylky na registračních bodech byly proto 0,042 m, 

0,046 m a 0,089 m. Program nedokáže pracovat s daty, která jsou například v S-JTSK, 

proto je potřeba při načítání dat souřadnice redukovat. 

5.2.2.1 Řezy vertikálních částí štoly Josef 

 Mračno bylo očištěno a transformováno do S-JTSK. Následovalo vytváření 

podélných a příčných řezů komínů a šachet.  K vytváření jednotlivých řezů byla použita 

funkce Cross Section, pro její spuštění bylo nutno označit mračno bodů v sekci 

DB Tree, poté byla daná funkce zpřístupněna a mohla být spuštěna. Tuto funkci lze 

nalézt v horním ovládacím panelu. Oblast řezů může být zvolena buď myší posouváním 

jednotlivých šipek, nebo je možné samotný box definovat souřadnicemi ve vyskočeném 

okně. Obě možnosti byly použity při zpracování dat štoly Josef. V pokročilé nabídce je 

umožněno nastavení umístění středu výřezu, díky tomu byly provedeny řezy ve štole 

například i po jednom metru. Každý příčný řez byl vygenerován možností Contour, 

neboli obrysem. Zde program z označených bodů proložil křivku, která poté byla 

exportována do souboru dxf. Výhodou oproti programu GeoSLAM DRAW je to, že 

v tomto programu CloudCompare vytvořené příčné a podélné řezy lze exportovat do 

společného souboru a zachovávat jejich umístění. Proto byly řezy vyhotoveny 

v programu CloudCompare. Řezy v pádovém komínu byly vedeny po jednom metru 

(příloha 1). U schodišťového komína byl každý řez šachty proveden nad každou druhou 

podestou (příloha 2) a u větrací šachty byly řezy vykresleny po třech metrech 

(příloha 3). 

  



33 
 

5.2.2.2 Trojúhelníkové sítě vertikálních částí štoly 

Dalším výstupem je trojúhelníková síť, která znázorňuje přesný model 

vertikálních částí štoly Josef. Pro její vymodelování bylo vhodné mít zředěné mračno 

bodů. To bylo provedeno funkcí Subsample a point cloud. Tato funkce se nachází 

v horním ovládacím panelu. Bylo označeno mračno bodů určené pro ředění. Tímto byla 

funkce zpřístupněna a spuštěna.  Ze tří metod – plošná, náhodná a zachovávající křivost, 

byla vybrána plošná metoda, protože se jednalo o nepravidelné modely. Poté byla 

zvolena minimální vzdálenost mezi body 10 cm. Touto metodou bylo mračno 

schodišťového komína redukováno z 29,7 milionů bodů na 200 741 bodů. Pro vytvoření 

trojúhelníkového modelu bylo potřeba vytvořit v modelu normály. Funkce pro jejich 

výpočet byla nalezena v horním panelu Edit/Normals/Compute. Poté byla provedena 

Poissonova povrchová rekonstrukce 2 . Výpočet se nachází v horním panelu 

Plugins/Poisson Surface Reconstruction. Po jejím spuštění byl vytvořen trojúhelníkový 

model, který byl exportován do souboru dxf. Tento proces byl proveden s každým 

mračnem bodů vertikálních částí štoly Josef (příloha 4 – 6). Všechny výkresy byly 

následně zpracovány v programu AutoCAD. 

  

                                                
2 Poissonova povrchová rekonstrukce – metoda tvorby povrchu z orientovaného mračna bodů. Je robustní 
a odolná vůči šumu.  
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo seznámení s ručním přístrojem ZEB-Horizon 

společnosti GeoSLAM, jeho využití při měření vertikálních částí ve štole Josef 

a zpracování naměřených dat. Všechny tyto body byly splněny. 

         Stručně bylo seznámeno s lokalitou měření, se společností GeoSLAM 

a s postupem měření přístrojem ZEB-Horizon. Bylo pojednáno o teorii 3D skenovacích 

systémů a následovalo podrobné seznámení s přístrojem ZEB-Horizon. Naměřená data 

byla převážně zpracována v programu CloudCompare. V průběhu této bakalářské práce 

se ukázal Program GeoSLAM HUB jako nevhodný pro zpracování dat ve štole Josef 

a dalších důlních dílech, protože je spíše určen na zpracování měření a vytváření 2D 

půdorysů nebo fasád objektů. Z tohoto důvodu bylo vhodné použít program 

CloudCompare pro lepší manipulaci a zpracování dat při tvorbě řezů a 3D modelů 

nepravidelných vertikálních částí štoly. 

         Přístroj ZEB-Horizon je vhodným řešením mnoha geodetických úkolů. Mnohdy 

by mohl nahradit jiné metody svou rychlostí získání dat i jejich zpracováním. 

Pro  měření v šachtách nebo jinak nepřístupných místech je mnohdy jediné řešení. Jiné 

metody by toto řešení zvládaly obtížně a velmi zdlouhavě. Tam, kde by měření trvalo 

i několik dní, tento ruční skener nabídne rychlé a mnohdy i bezpečnější řešení v rámci 

minut, maximálně hodin. 

         Finálním výstupem této bakalářské práce jsou výkresy příčných a podélných 

řezů vertikálních částí štoly Josef, konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového 

komína v oblasti Čelina-východ a větrací šachty v oblasti Mokrsko. Zároveň byly 

vytvořeny jejich 3D modely a řezy v nejužších místech. 
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