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METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní
určování prostorových souřadnic, 3D modelování, 
vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, 
podzemních prostor, libovolných terénů či drobných 
předmětů s mimořádnou rychlostí, přesností, 
komplexností a bezpečností.

zdroj:  internet



VÝHODY 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

• Automatický a systematický sběr bodů

• Vysoká hustota těchto bodů a rychlost jejich 
zaměření (statisíce bodů za sekundu)

• Výpočet souřadnic v reálném čase (během měření
nebo hned po něm)

• Možnost přiřadit souřadnicím bodu i hodnotu 
odrazivosti povrchu



DŮVODY A CÍLE POUŽITÍ
• V současné době používáno v mnoha oborech 

(architektura, podzemní stavitelství, důlní a hornický 
průmysl, topografie, GIS, …, archeologie, film, …)

• Neustálý vývoj a minimalizace měřících zařízení a 
výpočetní techniky

• … umožňují díky ceně a manipulaci se zařízením 
průnik této technologie do dalších odvětví …

zdroj:



LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
výstup ze skenování

Ukázka barevného mračna bodů

Detail



DŮVODY A CÍLE POUŽITÍ

• Potřeba velmi podrobného zaměření stávající
podzemní inženýrské stavby (kanalizace, 
kolektory,…) pro potřeby opravy, úpravy nebo 
napojení dalších konstrukcí

• Nutná úzká spolupráce se zkušeným geodetem

• Časové a technicky náročné zaměření mnoha 
geodetických bodů

• Problém s dodatečným zaměřením při změně
požadavků v průběhu přípravy stavby



PILOTNÍ PROJEKT

• Oddělovací komora barrandovského spadiště
OK_33K (hloubka 75m)

– Sanace betonových konstrukcí

– Sanace kleneb

– Sanace cihelného zdiva



ODDĚLOVACÍ KOMORA OK_33K

Stav po sanaci

Původní stav před sanací



POSTUP PRACÍ
• Zaměření komory

– 3D skenování komory (Riegl Z360i)

– Připojení komory na souřadný systém (Leica TCRA 1103)

• Zpracování dat

– Transformace mračna bodů do souřadného systému a jejich vyrovnání
(software RISCAN)

– Očištění mračna o objekty, které nejsou předmětem měření (lešení, 
nánosy apod.

– Tvorba digitálního 3D modelu skutečného stavu objektu

– Tvorba řezaného a sítěného modelu skutečného stavu, ve zvolené
rovině a vzdálenosti

– Tvorba modelů zábradlí a nosníků přepadových hran (idealizované
tvary)

– Tvorba výkresů (půdorysy, řezy, …)

– Zpracování vizualizací a videa (prezentační účely)



LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
výstup ze skenování

Mračna bodů

Laserový skener Riegl Z360i
6 870 000 zaměřených bodů
Výsledná střední chyba 0,01m



LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
zpracované výstupy ze skenování

3D v řezech

3D s texturou a dopracovanými profily

3D drátěný model

3D model



LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
zpracované výstupy ze skenování

Porovnání fotografie s modelem



LASEROVÉ SKENOVÁNÍ
zpracované výstupy ze skenování

Animovaný průchod objektem



MOŽNOSTI VYUŽITÍ

PODKLADY PRO NÁVRH

PASPORTIZACE

ARCHIVACE



• KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ CELÉHO OBJEKTU

PODKLADY PRO NÁVRH

Řezy objektu v jakémkoli místě

Drátěný model 3D



• ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU

PODKLADY PRO NÁVRH



• POROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU S PROJEKTEM
(stanovení rozsahu stavebních prací, zpřesnění rozpočtu, …)

PODKLADY PRO NÁVRH

Projekt Zaměření

Prolnutí



PASPORTIZACE

• PŘI VÝSTAVBĚ V OCHRANNÉM PÁSMU OBJEKTU 

• PŘI VLASTNÍ VÝSTAVBĚ OBJEKTU
(kontrola tvarové kázně, spotřeba materiálů, …)



ARCHIVACE

• DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NA STOKOVÉ SÍTI



ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
• Dostupná technologie cenově srovnatelná s 

podrobným geodetickým zaměřením

• Použitelnost odpovídá množství a podrobnosti 
získaných dat

• Stanovit formát a rozsah výstupů

• Efektivní a rychlé zpracování podkladů složitých 
objektů pro archivaci, provoz, projektování, …

• Pasportizace a kontrola objektů při provádění staveb 
v ochranném pásmu

• Kontrola provádění stavebních prací v při výstavbě
(tvarová kázeň, spotřeba materiálu, …)



výtoková komora shybky na stoce B, Praha -
Holešovice


