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Laserové skenovanie
ČOV Slovenská Ľupča

UAV systém
Aibot X6 

Mobilný mapovací
systém Leica Pegasus

Zameranie
hradu Šomoška
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02 Aktuál

Vážení priatelia,

opäť prichádzame s našim Aktuálom, aby sme vám takto sprostredkovali informácie o aktuálnom výrobnom programe 
Leica Geosytems AG. Každý rok si myslíme, že technické parametre a inovácia sú už na takej úrovni, že ďalšie zmeny už 
nie sú možné a budú skôr kozmetické a každý rok sme prekvapení a musíme konštatovať, že vývoj sa nezastavil a stále 
prináša nové prekvapenia. 

Technický rozvoj na jednej strane pomáha, zjednodušuje, racionalizuje, na druhej strane však prináša aj negatívne javy. 
Okrem poklesu cien prác je to aj zásah do súkromia. Každého človeka sa dá dnes ľahko lokalizovať, ale i odpočúvať 
pomocou mobilných sietí. Nové technológie na zber informácií o polohe a tvare objektov, ako napr. Google maps, ale 
i drony, UAV a skenery umožňujú získavať informácie bez povolenia majiteľov (a nepomôžu ani trojmetrové ploty). Na 
jednej strane sú tieto technológie veľkým prínosom pre hospodárstvo, na druhej strane sú však aj ľahko zneužiteľné. Je len 
otázkou času, keď zločinci alebo teroristi využijú drony a UAV na svoje ciele. 

Nové technológie podstatne ovplyvnili výkon geodetických prác. Ovládanie prístrojov je stále jednoduchšie, intuitívne 
a na ich základnú obsluhu už nie je potrebné geodetické vzdelanie. GNSS, skenery a totálne stanice dokáže obsluhovať aj 
bežne technicky nadaný užívateľ. V tejto situácii sú kladené vysoké požiadavky na také menežovanie geodetických prác, 
kde samotná obsluha prístrojov nepostačuje, ale vyžaduje sa aj pridaná hodnota - rozbor presnosti. Teória chýb je  dnes 
hlavnou prednosťou kvalitného geodeta. Popri inžinierskej geodézii je jednou z takýchto príležitostí monitorovanie objektov. 
Úlohou je presvedčiť investora o prednostiach a výhodách monitorovania, odmenou je získanie dlhodobej zákazky.

Tento odstavec je venovaný slovenskému špecifiku – reštrukturalizácii, ktorá sa dotkla aj množstva geodetických firiem. Okrem 
celkového a stále pokračujúcemu úpadku v stavebníctve začali veľké stavebné firmy hojne využívať inštitút reštrukturalizácie. 
Tento spôsob likvidácie menších dodávateľských firiem je svetový unikát a spôsobuje okrem úpadkov malých firiem aj ďalšie 
následky ako sú psychické ochorenia, rodinné problémy. Perličkou reštrukturalizácie je povinnosť prihlásiť sa v stanovenom 
termíne k svojej pohľadávke. Ak sa včas neprihlásite, nedostanete ani tých 5 % až 10 % z Vašej pohľadávky, ktorá je dnes 
bežná. Takýto likvidačný zákon si slovenskí veľkopodnikatelia a advokáti dokázali vylobovať v parlamente.

Na záver ešte pár optimistických informácií. Sme radi, že sme v uplynulom období mohli realizovať významné dodávky 
pre rôzne oblasti, napr. kompletné vybavenie pre slovenských archeológov, unikátne multistanice MS50 pre SLM Banská 
Bystrica, TU Košice a Vodohospodársku výstavbu (vodné dielo Gabčíkovo), automatické meracie systémy pre tunely pre 
SKANSKA, URANPRESS, GEO-KOD a RENESCO, skenery na digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ako i množstvo dodávok GNSS 
a totálnych staníc pre geodetické firmy. Tento rok Leica zmenila cenotvorbu a pomer výkon / cena je podstatne 
priaznivejší.  Zmenená je aj logistika: tovar pre Európu je expedovaný z centrálneho skladu v Kolíne v Nemecku, čím sa 
podarilo skrátiť dodacie lehoty a obmedziť colné bariéry.

Str.1 Zameranie Ochtinskej aragonitovej jaskyne s Leica ScanStation C10
Str.2 Úvod
Str.3 Manuálne totálne stanice
Str.4 Automatické totálne stanice Leica Viva TS12L, TS12R
Str.5 Automatické totálne stanice Leica Viva TS15, Leica TS50
Str.6 Vytvorenie 3D dokumentácie hradu Šomoška – SPŠS Lučenec
Str.7 Vytvorenie 3D dokumentácie hradu Šomoška – SPŠS Lučenec
Str.8 Leica Nova MS50 Multistation
Str.9 Meračské systémy pre tunely – Amberg TMS a Geotechnics
Str.10 Koľajové meracie systémy – Amberg GRP
Str.11 Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV – STU Bratislava
Str.12 Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV – STU Bratislava
Str.13 Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV – STU Bratislava
Str.14 Geodeti v akcii
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Str.15 Geodeti v akcii
Str.16 RTK  GNSS prijímače
Str.17 Smartnet
Str.18 GNSS pre GIS a mapovanie  
Str.19 Poľnohospodárske GNSS systémy
Str.20 Deformačné merania nádrže rafinérie – TU Košice
Str.21 Deformačné merania nádrže rafinérie – TU Košice
Str.22 Laserové skenery Leica ScanStation P20, ScanStation C10
Str.23 Mobilný mapovací systém Leica Pegasus:Two
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Str.25 Fotogrametrické senzory
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Radi vás privítame na jar 2015 na ďalšom pokračovaní Leica Tour.

Ešte jedna malá reklama pre nový projekt NLC Zvolen, ktorý osloví najmä skôr narodených. Navštívte  
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/, kde je možné veľmi efektne porovnať historickú ortofotomapu Slovenska z r.1950 
s aktuálnou. Popri zmenenej infraštruktúre miest sú zaujímavé úbytky lúk a pasienkov v prospech lesov.  

Ďakujeme našim verným zákazníkom a tešíme sa na ďalšiu obojstranne prínosnú spoluprácu.

Ivan Lovíšek
Marián Blaško
Konatelia Geotech Bratislava s.r.o
Obchodné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
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  Leica Viva TS11 

Totálna stanica Leica Viva TS11 poskytuje najvyš-
ší komfort a presnosť spomedzi manuálnych totál-
nych staníc od Leica Geosystems. Už v základnom 
balíku je vybavená veľkým množstvom aplikačných 
programov, ktoré rozširujú oblasť jej použitia od 
katastra, cez fotogrametriu až po inžiniersku ge-
odéziu. 

S totálnou stanicou Leica Viva TS11 zaručene do-
končíte aj ten najzložitejší projekt. 

Neprekonateľná výbava

Leica FlexLine  
TS02plus/TS06plus/TS09plus

Zdá sa to nemožné, ale zdokonalili sme dokonalé. 
Obľúbená Leica FlexLine plus prichádza s celou ra-
dou nových vylepšení, samozrejme pri zachovaní 
overených technológii a riešení.
Výkon, flexibilita, nové technológie a spoľahlivosť 
meraných dát – neprehliadnite Leica FlexLine plus!

Totálna stanica, ktorú môžete neustále zdokonaľovať

Výkonný softvér so zdokonaleným grafickým pros-
tredím a komplexný aplikáciami.

Rýchly prenos dát pomocou USB kľúča, mini USB 
kábla, RS232 kábla alebo bezdrôtovo prostredníc-
tvom technológie Bluetooth®

Štandardná, Alfanumerická klávesnica s čiernobie-
lym displejom alebo s farebným dotykovým disple-
jom. 

Totálne stanice navrhnuté pre rozsiahly rad apliká-
cií. Spoľahlivosť a presnosť meraných dát na prvom 
mieste.

Systém, ktorý umožňuje v prípade odcudzenia to-
tálnej stanice jej uzamknutie tak, aby ju nebolo 
možné viac použiť. 

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť 1”,2”,3”,5”,7”
 Meranie na hranol až do 10 km
 Dĺžková presnosť na hranol  1,5 mm+2 ppm
 Dĺžková presnosť bezhranolovo  2 mm+2 ppm
 Dosah bezhranolového merania  - 500m, 1000 m
 Veľkosť laserovej stopy na 100m – 4x2 cm
 Prenos dát pomocou USB kľúča, Bluetooth
 Tlačidlo Trigger pre rýchle meranie
 Prevádzkový čas na 1 batériu GEB222 až 30hodín

Širokouhlý 5Mpix digitálny fotoaparát  so štvorná-
sobným zoomom pre fotogrametriu a komplexnú 
dokumentáciu meraných objektov.

Diaľkomer s predĺženým dosahom, ktorý najlepšie 
kombinuje požiadavky na dosah, presnosť, rých-
losť, laserovú stopu a spoľahlivosť.

Softvér Leica SmartWorx Viva s veľkým množ-
stvom programových aplikácií už v základnom balí-
ku. Nepretržitá aktualizácia.

Jediná manuálna  totálna stanica umožňujúca spo-
jenie s  GNSS anténami.

Dotykový farebný displej, ktorý umožňuje  jedno-
duché ovládanie prístroja a dopĺňanie poznámok 
do snímok a dokumentov. 

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť  1”,2”,3”,5”
 Meranie na hranol až do 10 km
 Dĺžková presnosť na hranol 1 mm+1,5 ppm
 Dĺžková presnosť bezhranolovo 2 mm+2 ppm
 Dosah bezhranolového merania   500 m, 1000 m
 Prenos dát pomocu USB kľúča, Sd karty, Bluetooth
 Fotoaparát pre rýchle cielenie a strmé zámery
 Prevádzkový čas na jednu batériu GEB221 5-8 hodín

Totálne stanice od Leica Geosystems 

Nechajte sa inšpirovať

Naskenujte kód 
a zistite viac 

o FlexLine

Všetky novinky 
v SmartWorx Viva 

v5.50 získate na 
tps@geotech.sk
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Leica Viva TS12 Robotic 

Výkonná robotická „jednomužná“ totálna stanica 
Leica TS12 je vybavená technológiami ako ATR, 
Lock, PowerSearch, PinPoint a ďalšími. Ovládač 
CS10 s integrovaným rádiomodemom a anténou 
poskytuje spoľahlivú bezdrôtovú komunikáciu s to-
tálnou stanicou a umožňuje rýchle a jednoduché 
vytyčovanie a zber dát. 

V kombinácii s intuitívnym softvérom Leica 
SmartWorx vytvárajú jednomužný systém, pri kto-
rom meranie a vytyčovanie nikdy nebolo také jed-
noduché, efektívne a cenovo dostupné. 
Spoľahlivý jednomužný  systém 

Spoľahlivý jednomužný systém 

Najlepší diaľkomer vo svojej triede totálnych sta-
níc 

Najlepší jednomužný merací systém vo svojej 
triede s funkciami ATR a Lock 

Ergonomický ovládač Leica CS10 s integrovaným 
rádiom, dotykovým displejom a vstavaným digi-
tálnym fotoaparátom 

Originálne príslušenstvo zaručujúce bezproblé-
movú prevádzku a maximálny výkon 
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Rozhodnite sa správne

Leica Viva TS12 Lite

Leica Viva TS12 Lite je motorizovaná totálna stani-
ca s automatickým zacielením na hranol. 

Vďaka príslušnosti k rade Leica Viva, disponuje 
Leica Viva TS12 Lite najmodernejším hardvérom 
s výkonným procesorom, presným bezhranolovým 
diaľkomerom, vynikajúcou motorizáciou a presným 
systémom ATR!

Vlastnosti ktoré neprehliadnete

Farebný dotykový VGA displej pre kreslenie a do-
pĺňanie náčrtov a snímok

Kombinácia spoľahlivej motorizácie spolu s uni-
kátnym systémom ATR zaručuje presné zaciele-
nie na každý hranol 

Rýchly prenos dát pomocou USB kľúča, mini USB 
kábla, RS232 kábla alebo bezdrôtovo prostred-
níctvom technológie Bluetooth®

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť 2”, 3”, 7”
 Meranie na hranol až do 10 km
 Dĺžková presnosť na hranol 1 mm+1,5 ppm
 Dĺžková presnosť bezhranolovo 2 mm+2 ppm
 Dosah bezhranolového merania až 1000 m
 Uhlová / Polohová presnosť ATR  1”  /± 1mm
 Softvér Leica SmartWorx LT
 Prevádzkový čas na jednu batériu GEB221 do 8hodín

Totálne stanice od Leica Geosystems 

Naskenujte kód 
a zistite viac 
o TS12R

Naskenujte kód 
a zistite viac 
o TS12L

Softvér Leica SmartWorx Viva LT s intuitívnou grafikou, logickou 
štruktúrou a jednoduchými pracovnými postupmi.

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť  2”, 3”, 7”
 Meranie na hranol až do 10 km
 Dĺžková presnosť na hranol  1 mm+1,5 ppm
 Dĺžková presnosť bezhranolovo  2 mm+2 ppm
 Veľkosť laserovej stopy na 100m 4x2 cm
 Dosah bezhranolového merania  400 m, 1000 m
 Automatické zacielenie na kruhový hranol GPR1 do 

1000 m a vytyčovacie svetlá
 Prevádzkový čas na jednu batériu GEB221 do 8 hodín
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Leica Nova TS50/TM50

Nová totálna stanica Leica Nova TS50/TM50 vďaka 
unikátnej kombinácii uhlového a dĺžkového mera-
nia nanovo definuje význam slova presnosť. 

Prečo je neprekonateľná 
Leica Nova TS50/TM50 je prvá totálna stanica, ktorá po-
núka mimoriadnu akceleráciu a rýchlosť, vysokopresné 
uhlové a dĺžkové meranie, automatické zaostrovanie na 
cieľ, integrovanú širokouhlú kameru a kameru v ďale-
kohľade, pripojenie GNSS antény, snímkového asistenta 
a dokonalú integráciu do monitorovacieho softvéru Geo-
MoS. To všetko v jednom prístroji!

Skutočná presnosť

Softvér Leica SMartWorx Viva s veľkým množstvom aplikačných 
programov, názornými pracovnými postupmi a neustálym zdoko-
naľovaním a rozširovaním funkčnosti. 
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Totálne stanice od Leica Geosystems 

Rozhodnite sa správne

Naskenujte 
kód a zistite 
viac o TS15

Širokouhlá kamera 
Kamera v ďalekohľade 
s 30x zväčšením 

Skenovanie 
akéhokoľvek 
povrchu 

Úplná automatizácia

Spojenie GNSS 
antény a totálnej 
stanice

Nepretržité  
nasadenie 
v teréne

Dotykový displej pre 
dopĺňanie náčrtov 
a snímok

Snímkový 
asistent

5Mpix digitálny foto-
aparát pre dokumentáciu 
objektov a fotogrametriu 

Naskenujte 
kód a zistite 
viac o TS50

Leica Viva TS15  

Rad totálnych staníc Leica VIVA ponúka rýchlosť 
a efektivitu tak, ako ste ju doteraz nepoznali. Kom-
binácia totálnej stanice, GNSS antény, fotogramet-
rickej kamery a laserového skenera vám umožní 
posunúť hranicu nemožného.

Efektivita  a veľká produktivita – to sú hlavné dôvo-
dy prečo Leica Viva  čaká práve na Vás.

dokonalá súhra všetkých funkcií

Ovládací softvér SmartWorx Viva

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť 1”, 2”, 3”, 5”
 Dĺžková presnosť na hranol 1 mm+1,5 ppm
 Dĺžková presnosť bezhranolovo 2 mm+2 ppm
 Plnohodnotný jednomužný systém 
 Vnútorná pamäť 1GB + komunikačný bok s Bluetooth®, 

vstupom pre USB kľúč, mini USB, Sd 
 Prevádzkový čas na jednu batériu GEB221 do 8hodín
 Špecializované programy pre tunelové, železničné ale-

bo cestné aplikácie 

Neobmedzený počet aplikácií 

Vybrané technické parametre 
 Uhlová presnosť 0,5” – už aj pri cielení s ATR
 Meranie na hranol až do 10 km
 Dĺžková presnosť na hranol 0,6 mm+1 ppm
 Dosah bezhranolového merania 1000m 
 Funkcia automatického zaostrovania - Autofokus
 ATR (Automatizované cielenie na hranol) – až do 3km 
 Jednoduché a rýchle pripojenie GNSS antény
 Prevádzkový čas na jednu batériu GEB221 do 9hodín
 Pracovná teplota od -20°C až po +50°C
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Vytvorenie 3d dokumentácie
Geodetická dokumentácia kultúrnej 
a historickej pamiatky – hrad Šomoška

Stredná priemyselná škola stavebná O.Winklera v Lučenci 
sa v ostatných rokoch stretáva s podobnými probléma-
mi ako odborné školstvo na Slovensku vo všeobecnosti. 
Prebytok novootváraných škôl, často bez logickej nad-
väznosti na potreby praxe, spôsob financovania školstva 
a populačná krivka má za následok menšie počty žiakov 
v triedach, z čoho vyplýva na jednej strane počet talentov 
a na strane druhej paleta možností školy pracovať na ich 
nadštandardnom raste. Napriek tomu, sa škole podarilo 
realizovať niekoľko projektov na skvalitnenie vzdelávania 
stredoškolákov. Po revitalizácii budovy (Obr.1) a jej inte-
riéru, boli úspešné aj ďalšie snahy – medzi inými tvorba 
nových učebných textov pre odbor GKK a novoprofilované 
voliteľné smerovanie Geodézia a GIS, s posilnenou výuč-
bou geoinformaticky orientovaných predmetov. Súčasťou 
projektu bolo aj doplnenie geodetického a geoinformatic-
kého hardvéru a softvéru a podpora interaktivity vzdelá-
vania.

Výsledky nášho testovania nás priklonili k druhej možnos-
ti. V priebehu prvého roka sme si GNSS meraním vytvorili 
bodové pole, (Obr. 2) doplnené bodmi polygónových ťahov 
a rajónmi (z dôvodu poškodenia niektorých bodov, sme bo-
dové pole v ďalšom roku obnovovali a dopĺňali). 

Obr.1 Stredná priemyselná škola stavebná O.Winklera v Lučenci

Jedným z ostatných úspechov na celoštátnej úrovni bolo 
umiestnenie práce Geodetická dokumentácia kultúrnej 
a historickej pamiatky – hrad Šomoška, na prvom mieste. 
Ide o vytvorenie dokumentácie pre obec Šomoška, ktorá 
bojuje  s nedostatkom financií na konzerváciu a obnovu 
hradu. V rámci širšej spolupráce s obcou sme sa ako žiaci 
strednej školy podujali na pre nás v tom čase neľahkú úlo-
hu. V lete medzi druhým a tretím ročníkom, sme testovali 
v teréne možnosti vytvoriť model hradu a podklady pre do-
kumentáciu fotogrametricky a priamym meraním geodetic-
kou totálnou stanicou (tzv. bezhranolom). 

Obr. 2  Bodové pole z prvej etapy merania

Obr.3 Práca v teréne

Pomocou geodetickej totálnej stanice bolo zameraných viac 
ako 4 tis. podrobných bodov (Obr.3), z ktorých sme v CAD 
programe modelovali hrad (Obr.4) a jeho bezprostredné 
okolie.

Obr.4 3D model v CAD prostredí
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Vytvorenie 3d dokumentácie
Geodetická dokumentácia kultúrnej 

a historickej pamiatky – hrad Šomoška

Z modelu boli extrahované pohľady (Obr.5) so zvýraznením 
v tom čase realizovaných konzervačných prác a častí hradu, 
na ktorých konzerváciu chce obec prostriedky len získať. 

V súčasnosti sa okrem iného pracuje na zameraní neorene-
sančného kaštieľa v Podrečanoch (Obr. 8) a jeho parku ako 
podkladoch pre revitalizáciu parku a výučbu záhradnej ar-
chitektúry v teréne, modelovaní hradu Modrý Kameň (Obr. 
9 a 10) s tvorbou informačného systému využitia priestorov 
hradu a GIS SPŠ stavebnej v Lučenci.

Obr.5 Východný pohľad na lokalitu

Obr. 6 Mračno bodov ako prvotný výstup  
pri II. etape terénnych prác

Výsledky práce boli odovzdané  obci. Po úspešnej obhajobe 
na pôde domovskej školy, práca obsadila prvé miesto na 
krajskej a následne aj celoštátnej prehliadke. V letných me-
siacoch bola potom prezentovaná na Expo-Sciences Europe 
2012 v ruskej Tule.

Ukážky ďalších študentských prác
V ostatných rokoch vzniklo na škole  viacero prác s kladný-
mi ohlasmi, no čo je dôležitejšie so širokým spektrom čiast-
kových prác v teréne a softvérového spracovania.
Vyhotovenie dokumentácie a 3D modelovanie Fiľakovský 
hrad (v spolupráci s Geodeticca Košice a Geospol Košice 
(Obr.6 a Obr.7).

Obr. 7 Polohopisný a výškopisný plán ako výsledok I. etapy 
merania pomocou UMS

Lucia Hanušková
 SPŠS O. Winklera

 Lučenec 

Obr.8 Určenie bodového poľa pre zameranie lokality

Obr.9 a Obr.10 Terénne práce v areáli hradu Modrý Kameň
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Nová dimenzia v meracej technológii

MultiStation od Leica Geosystems 

Leica Nova MS50 
Leica Geosystems prináša opäť revolúciu v geodetických prístrojoch. Aby ste už nemuseli rozmýšľať akú technológiu 
použijete na zameranie Vašej zákazky, prichádza Leica s revolučnou novinkou a zavádza nový pojem v prístrojovej tech-
nike – „multistation“. Využíva technológiu mergeTEC a kombinuje najnovšie technológie použité v totálnych staniciach, 
digitálnom snímkovaní, 3D laserových skenerov a GNSS prijímačov. mergeTEC© nespája len hardvér, ale tiež dáta ako 
také; snímky sú synchronizované s naskenovanými dátami a tieto sú potom previazané s meraniami totálnej stanice 
alebo prostredníctvom GNSS. Spravuje všetky 3D dáta jednoducho a komplexne. De facto tak kombinuje štyri unikátne 
prístroje do jedného celku – presnú totálnu stanicu, laserový skener s vysokým dosahom, GNSS technológiu a digitálnu 
fotogrametriu a vytvára prvý Multistation na svete – Leica Nova MS50. Toto unikátne riešenie poskytuje  bezkonkurenčnú 
presnosť, kvalitu dát a široký rozsah aplikácií, kde môže byť totálna stanica použitá.

Videá o využití MS50 spustíte 
naskenovaním QR kódu alebo 

na geotech.skPresné skenovanie s extra dlhým dosahom 
 rýchlosť skenovania až 1000 bodov /s,
 dosah skenovania až do 1km,
 milimetrová presnosť naskenovaných bodov

Univerzálna meracia stanica
 bezhranolové meranie až do 2km s ešte kratším ča-

som merania,
 uhlová presnosť 1“,
 presnosť merania dĺžok 1mm +1,5ppm,
 unikátna Piezo technológia motorov,
 intuitívny softvér Leica SmartWorx  a iné.

Integrácia GNSS technológií
Leica Nova MS50 poskytuje osvedčenú funkcionalitu 
totálnej stanice s integrovaným GNSS senzorom spo-
lu s možnosťou pripojenia GNSS antény. Toto riešenie 
priniesla Leica do svojich totálnych staníc pred takmer 
desiatimi rokmi. Za túto dobu riešenie SmartStation© 
dokázalo svoju opodstatnenosť.

Snímkovo asistované meranie a fotogra-
metria pre každú situáciu

 dve integrované kamery v prístroji,
 širokouhlá 5 MPix kamera s frekvenciou snímania až 

20Hz,
 tele kamera s 30 násobným optickým zväčšením. 

Leica Nova MS50 integruje 3D mračno bodov do štan-
dardných meračských postupov. Táto funkcia Vám 
umožní zberať a vizualizovať merané dáta spolu s vy-
sokopresnými naskenovanými dátami. Šetrí tak čas 
kontrolou integrity a správnosti dát priamo v prístroji 
a znižuje riziko náročného prepracovania alebo návra-
tu do terénu v dôsledku nekompletnosti dát. Umožňuje 
automatickú registráciu mračna bodov, 3D prehliadač 
a výpočty objemov priamo v prístroji.

Leica Nova MS50 je vybavená dvomi kamerami. Ši-
rokouhlou kamerou s možnosťou automatickej tvorby 
panoramatických snímkov a kamerou s 30 násobným 
optickým zväčšením s funkciou automatického zaos-
trovania. Najnovšia technológia pre spracovanie sní-
mok umožňuje zobrazenie obrazu vo veľmi vysokej 
kvalite. Schopnosť kvalitného snímkovania tak vytvára 
nové možnosti použitia Leica Nova MS50 v širokej ška-
le aplikácií.
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 Razenie tunelov
Amberg TMS

Amberg Technologies ponúka me-
račský systém, ktorý stanovuje nové 
štandardy pre meranie a automati-
zovaný zber dát pri budovaní tune-
lových stavieb a ponúka komplexné 
riešenie vo forme systému TMS.   

Výhody
 jednoduchý a komplexný prenos projektovaných dát, 
 krátky čas prípravy,
 viacúčelovosť a flexibilná obsluha,
 optimálna podpora všetkých procesov počas výstavby,
 schopnosť nepretržitej prevádzky. 

dostupné systémové balíky
 TMS Setout,
 TMS Navigator,
 TMS Profile,
 TMS Tunnelscan.

TMS Profile je komplexné a finančne veľmi výhodné 
riešenie pre široké spektrum podzemných úloh:
 monitoring veľkosti výlomu a kontrola jeho hrúbky,
 výpočet geologického nadvýlomu, 
 definovanie osi stavebného diela pre použitie raziacej metódy 

TBM (Tunelovací raziaci stroj),
 kompletné informácie o množstve meraní a účtovaní projektu 

a vytvorenie komplexnej porealizačnej dokumentácie staveb-
ného diela

Systém TMS Setout vám ponúka  nasledujúce vý-
hody:
 všetko integrované v prístroji - celý projekt tunela a geomet-

rické prvky sú neustále k dispozícii v totálnej stanici.
 multifunkčnosť - jediné softvérové riešenie pre široký okruh 

vytyčovacích úloh 
 úspornosť - automatické vytyčovanie a kontrolné meranie, 

Minimalizácia časových prestojov,
 flexibilita - totálna stanica môže byť používané spolu s mobil-

ným statívom, staticky pripevnená ku konzole alebo používa-
ná ako motorizovaný tunelový laser,

TMS Tunnelscan výhody pre užívateľa:
 zachytenie geometrie a snímok celého tunela počas jednotli-

vých etáp výstavby,
 presné určenie nadvýlomu a podvýlomu,
 detailný výpočet objemov (vyťaženej horniny, betónu a pod.),
 porovnávanie meraní z rozných časových etáp pre presné 

stanovenie hrúbky vrstvy striekaneho betónu a definovanie 
priestorových deformácií, 

 kontrola kvality povrchu – ostrých hrán, pre pokladanie izo-
lačných vrstiev („undulation“),

 a mnohé iné. 

Meračské systémy pre tunely

Meranie v tuneli pre profesionálov

Meranie konvergencií
Amberg Geotechnics

Nová softvérová aplikácia na mera-
nie a sledovanie konvergencií  Am-
berg Geotechnics je nepostrádateľný 
nástroj pre geodetov a geotechnic-
kých inžinierov pracujúcich na vý-
stavbe podzemných projektov. 

Meranie konvergencií
Pozoruje, analyzuje a dokumentuje geotechnické dáta 
rýchlo a jednoducho. Rozpoznáva potenciálne riziká vo 
výbornom čase pričom ponúka pomoc pri riešení problé-
mov. Redukuje únavu, manuálne úlohy sa automatizujú, 
spracováva analýzy a výstupné správy. Šetrí až 50% času 
v porovnaní s manuálnymi analytickými metódami.
Kontaktujte nás pre bezplatné zapožičanie časovo 
obmedzenej licencie pre meranie konvergencií  na 
vašom projekte! 

Geotechnické merania a podpora geotechnic-
kých senzorov

 odhalenie pohybov,
 definovanie triedy stability,
 včasné zahájenie kontrolných meraní,
 dokumentáciu pre zabezpečenie evidencie stavu,  
 rozpoznanie potenciálnych rizík. 

dátový tok bez potreby manuálneho spraco-
vávania, od importu dát až po  výstupné sprá-
vy s výsledkami

 schopnosť importovať dáta od viacerých dodávateľov,
 definovanie tunela v 3D, 
 správa a manažovanie  viacerých miest výstavby,
 3D vizualizácia definície tunela,   
 automatické zobrazenie bodov bez zadania jeho čísla,
 výsledky dát v absolútnom alebo relatívnom móde.  

Analýzy
 rýchle vyhodnotenie konvergenčných a geotechnických sen-

zorov (vrátane extenzometrov) v jednotnom systéme, 
 zreteľná grafická interpretácia 3D posunov,
 automatické alebo manuálne mierkové upravy diagramov,
 pozdĺžne a priečne analýzy posunov ako funkcie času a pre 

viaceré miesta výstavby,
 výpočet a sledovanie vzdialenosti a uhlov medzi 3D bodmi, 
 zmeny výsledkov meraní vo vizualizácii sa okamžite zobrazia 

v náhľade výstupnej správy.

Výstupy
 rýchle a spoľahlivé vyhodnotenie dát,
 konfigurovateľné vyhodnotenie pre optimálny dátový tok,
 flexibilné nastavenia výsledkových výstupov podľa špecifikácií 

projektu,
 výstupné správy po jednom kliknutí myšou a to v známych 

formátoch .pdf, .xls a iné,
 voľný dátový export pre špeciálne analýzy. 

Softvérové balíky Amberg TMS sú pripravené pre použitie  
v totálnych staniciach Leica Viva a Leica Nova. 
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 Systém Amberg Rail je osvedčené univerzálne systémové 
riešenie na precízne získanie komplexných dát o geometrii, 
smerovom vedení a stavu prostredia v okolí železničnej tra-
te. Vďaka konštrukcii pozostávajúcej z viacerých modulov 
môže Hárdvér systému je dostupný v troch modifikáciách.

Systém GRP 1000 je výkonný partner pre 
 Zameranie a vyhodnotenie skutočnej polohy trate 
 Zameranie a vyhodnotenie geometrie trate a jej parametrov
 Vytyčovanie a akceptáciu (zameranie) koľajníc pri pevnej 

jazdnej dráhe 
Systém GRP 3000 ponúka flexibilné riešenia
 Meranie geometrie trate a jej parametrov
 Meranie prejazdových profilov
 Zameranie skutočnej polohy trate
 Rýchle a automatické vytvorenie podkladov pre podbíjačku
 Zameranie priechodnosti a prejazdových profilov, zamera-

nie objektov pri trati
Systém GRP 5000 definuje nové štandardy pre 
 Rýchle a kompletné zameranie trate a objektov popri nej 

za účelom kontroly prejazdového profilu resp. návrhu no-
vých stavebných objektov 

 Meranie za účelom návrhu a kontroly stavu konštrukcií 
 Vyhotovenie dokumentácie stavu tunelových konštrukcií 

Hlavné charakteristiky systému GRP 5000
 Vysoko rýchlostné kinematické meranie pomocou výkon-

ného skenera, ktorý umožňuje zameranie viac ako  1 mi-
lión bodov/s

 Automatický zber a spracovanie údajov o polohe trate 
a objektov nachádzajúcich sa v jej blízkosti

 Meračský systém pozostávajúci z viacerých modulov, čo 
umožňuje flexibilnú  prevádzku

 Neobmedzená kompatibilita systému v elektromagnetic-
kom prostredí – použitie plastových kolies na pohyb me-
račského systému

 Hardvér systému plne rozšíriteľný aj na iné meračské úlo-
hy a projekty na železnici

Softvérová časť slúži na vyhodnotenie nameraných údajov 
a kompletizáciu dokumentácie  v podobe softvéru Amberg 
Rail a jeho podaplikácii Amberg Survey, Amberg SlabTrack, 
Amberg Tamping, Amberg Clearance.  
Amberg Survey
Vysoko efektívny systém na zameranie existujúcich železnič-
ných tratí obsahujúci výkonné rozhranie na prenos a analýzu 
získaných dát pre ďalšie aplikácie.
Amberg SlabTrack
Integrovanie meračské riešenie, optimalizované pre špecific-
ké požiadavky počas výstavby, pevnej jazdnej dráhy, moni-
torovania a údržby koľají. 
Amberg Tamping
Vysoko  výkonné systémové riešenie pre meranie a kontrolu 
rovinatosti železničnej trate a rýchle automatické vytváranie 
dát pre podbíjačku priamo v teréne.
Amberg Clearance
Modulárne systémové riešenie automatického merania pre-
chodového profilu na vyhotovenie a kompletizáciu štandard-
nej dokumentácie  a analýz železničnej trate.
Amberg Rail – komplexné riešenie pre zameranie že-
leznice a železničných objektov poznajú aj slovenskí 
zákazníci. V súčasnosti sa na Slovensku používajú už 
3 takéto systémy.

Konfigurácia systému GRP FX
Rozchod (mm) 1000,1067,1435, 1520/24, 1600, 1668/76

Profilovacie 
zariadenie

Amberg Profiler 5003/6012; Leica HDS6000/6100/6200

Presnosť systému
Súradnice trate od ± 1 mm *)

Rozchod ± 0.3 mm

Prevýšenie od ± 0.5 mm *)

Presnosť profilu 
vzhľadom na os 
trate

± 10 mm

*) Štandardná presnosť v projekte závisi napr.: od použitého senzora a jeho polohy,  
od poveternostných podmienok, kvality kontrol. bodov a podmienok projektu.

Štandardný meračský výkon
Aplikácia Meranie 

prejazdového 
profilu 

GRP1000

Projekt pre 
podbíjačku 
GRP3000

Meranie  
prejazdového profilu  

GRP5000

Dĺžka projektu 1000m 500m 1000m 1000m

Požadovaná 
hustota bodov

- 10cm 10x10mm 20x20mm

Štand.rýchlosť 
merania 
**) GRP s totálnou 
stanicou
***) GRP s GPS

1.0 km/h **)          
3.0km/h ***)

1.0 km/h **)          
3.0km/h ***)

6.0 km/h 1.0 km/h **)          
3.0km/h ***)

Blokovanie trate 60 min **)   
20 min ***)

30 min **)   
10 min ***)

20 min 60 min **)   
20 min ***)

Pracovný čas 
(operátor/PC) 

10 min / 
10min 

< 10 min 1.5h / 6h 1.5h / 6h 

Výsledok 3D súradnice 
trate, para-
metre trate 

Súbor údajov 
pre podbí-
jačku

2D mapa 
prejazdového 
profilu, rezy

3D súradnice 
mračna bodov, 
3D súradnice 
osi trate, rezy

GRP1000 GRP3000 GRP5000
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Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV 

Aplikácia technológie TLS pri diagnostike aktivačnej nádrže ČOV

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je technologické zaria-
denie, ktoré zabezpečuje odstránenie škodlivých látok 
zo splaškových a priemyselných odpadových vôd [1]. 
Súčasťou ČOV sú nadzemné alebo podzemné aktivačné 
nádrže, v ktorých dochádza k mechanickému a biolo-
gickému čisteniu vôd. Steny nadzemnej časti nádrže sú 
vystavené mechanickému zaťaženiu, ktoré sa prejavu-
je pretvorením stien nádrže. Nadmerné zaťaženie alebo 
konštrukčné chyby môžu spôsobiť ich porušenie. Príspe-
vok uvádza postup merania pretvorenia a spracovania 
údajov troch stien aktivačnej nádrže č. 1 čistiarne odpa-
dových vôd (ČOV) technológiou terestrického laserového 
skenovania (TLS).

Charakteristika aktivačnej nádrže
Nadzemná aktivačná nádrž č. 1 je situovaná v areáli ČOV 
a.s. Slovenská Ľupča.
Železobetónová konštrukcia obdĺžnikového tvaru pozo-
stáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí konštrukcia pôvodnej 
aktivačnej nádrže s vnútornými rozmermi 27,0 m (šírka) 
x 18,0 m (dĺžka) x 3,4 m (výška) s výškou plnenia nádr-
že 2,2 m. Obvodové steny nádrže sú uložené na základo-
vých pásoch s hĺbkou 1,5 m pod pôvodný upravený te-
rén. Druhú časť tvorí konštrukcia novej aktivačnej nádrže 
s výškou plnenia 6,9 m, ktorá je vybudovaná vo vnútri 
pôvodnej nádrže. Nová aktivačná nádrž je rozdelená prieč-
kami na denitrifikačnú a nitrifikačnú časť. Steny a dno pô-
vodnej aktivačnej nádrže slúžili ako debnenie pri budovaní 
novej nádrže [2].
Po uvedení aktivačnej nádrže do prevádzky a jej naplení 
došlo k porušeniu statiky nosnej konštrukcie. 

Obr. 1 Steny aktivačnej nádrže č.1 ČOV - stena A a B (vľavo), 
stena C (vpravo)

Na povrchu stien, ako aj v miestach spojov konštrukčných 
prvkov nádrže,  vznikli praskliny (obr. 2).

Aktivačná nádrž bola následne vyprázdnená a statik nariadil  
vykonať mimoriadnu zaťažovaciu skúšku stien nádrže. 

Obr. 2 Praskliny na stenách aktivačnej nádrže

Obr. 4 Situácia rozmiest-
nenia stanovísk prístroja 
a vzťažných bodov

Terestrický laserový skener Leica ScanStation 2
Pretvorenie stien aktivačnej nádrž ČOV počas zaťažovacej 
skúšky bolo merané technológiou TLS s terestrickým lase-
rovým skenerom Leica Scanstation 2. Skener má integrova-
nú technológiu impulzného merania dĺžok (obr. 3). Skener 
umožňuje merať v rozsahu 360 ° v horizontálnom smere 
a 270 ° vo vertikálnom smere. Dosah skenovania je do 300 
m (pri 90% odrazivosti povrchu) pričom maximálna hustota 
skenovania (raster bodov) je 1 mm x 1 mm v celom dosa-
hu merania. Rýchlosťou skenovania je do 50 000 bodov za 
sekundu. Výsledkom skenovania je mračno (súbor) bodov, 
pričom každý bod je definovaný pravouhlými priestorovými 
súradnicami (x, y, z) v miestnom súradnicovom systéme ske-
nera na danom stanovisku. Presnosť určenia polohy bodu je 
menšia ako 6 mm na vzdialenosť 50 m [3].

Obr. 3 Terestrický laserový skener Leica 
ScanStation 2 na stanovisku S1
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Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV 

Aplikácia technológie TLS pri diagnostike aktivačnej nádrže ČOV

Rozsiahlejšie objekty skenujeme z viacerých stanovísk, 
čím vznikne viacero mračien bodov so samostatnými 
súradnicovými systémami. Po ukončení skenovania sa 
mračná bodov z jednotlivých stanovísk pomocou softvé-
ru Cyclone Register (softvér na automatizované spájanie 
a vyhodnocovanie skenov) spoja do jedného, výsledného 
súradnicového systému. Ďalšie spracovanie a tvorba 3D 
modelu vykonáme v softvéri Cyclone alebo CloudWorx. 

Meranie pretvorenia obvodových stien nádrže  
Steny aktivačnej nádrže, označené písmenami A, B a C 
sme skenovali zo stanovísk prístroja S1 až S4 (obr. 4). 
Na každom stanovisku sme nastavili minimálnu hustotu 
bodov na povrchu meraného objektu 10 mm x 10 mm. 
Pretvorenia stien nádrže sme určovali na základe rozdie-
lu polohy bodov meraných v dvoch etapách. Prvú etapu 
(základné meranie) sme realizovali dňa 13.09.2012 pri 
napustenej nádrži. Meranie v druhej etape sme vykonali 
dňa 02.10.2012 pri vypustenej nádrži. 

Výsledkom skenovania na každom stanovisku prístroja je 
nepravidelná množina (mračno) bodov. Celkovo sme zís-
kali osem mračien bodov, z toho štyri v základom a štyri 
v etapovom meraní. V rámci skenovania bola určená aj 
priestorová poloha vzťažných (vlicovacích) bodov VB1 
až VB8, stabilizovaných na priľahlých objektoch a signa-
lizovaných cieľovými značkami typu HDS target spoloč-
nosti Leica Geosystems. Vzťažné body boli rozmiestnené 
v okolí aktivačnej nádrže a stanovísk prístroja tak, aby 
vytvorili vhodné geometrické obrazce na vzájomnú trans-
formáciu mračien bodov.

Priestorová poloha vzťažných bodov bola z dôvodu kon-
troly stability prístroja na stanovisku meraná pred skeno-
vaním a následne aj po skenovaní stien aktivačnej nádr-
že. Rozdiel v priestorovej polohe bodu z opakovaného 
skenovania nepresiahol hodnotu 2 mm.  

Určenie pretvorenia stien aktivačnej nádrže
Pretvorenie aktivačnej nádrže bolo vyhodnotené samo-
statne pre každú z troch stien (A, B a C) aktivačnej nádr-
že. Stena A, resp. B bola skenovaná len z jedného stano-
viska (S1, resp. S2). Stena C bola z dôvodu čiastočného 
prekrytia rozvodným potrubím skenovaná zo stanovísk 
S3 a S4 (obr. 4). 
Pred ďalším spracovaním bolo potrebné obe mračná bo-
dov zo stanoviska S3 a S4 spojiť do jedného. Mračno bo-
dov zo stanoviska S4 bolo transformované do miestneho 
súradnicového systému stanoviska S3 pomocou vzťaž-
ných bodov VB4 až VB8. Presnosť transformácie bola do 
2 mm. Tým sme získali pre každú stenu len jedno mračno 
bodov pokrývajúce celý povrch meranej steny. Rovnaký 
postup sme aplikovali aj pri spracovaní druhého (etapo-
vého) merania.
 
V ďalšom kroku spracovania sme transformovali mračná 
bodov steny A, B a C z etapového merania (vypustená 
nádrž) do súradnicového systému mračna bodov zo zák-
ladného merania (napustená nádrž). Transformáciu sme 
vykonali samostatne pre každú stenu nádrže automati-
zovane v softvéri Cyclone (Cyclone Register) na základe 
priestorových súradníc vzťažných bodov. 

Na transformáciu sme použili priestorovú zhodnostnú trans-
formáciu s použitím podmienky zvislosti osi Z miestneho 
súradnicového systému. Údaje o transformácii mračien 
jednotlivých stien aktivačnej nádrže sú uvedené v tabuľke 
1. Presnosť transformácie sme vypočítali z priestorových 
vzdialeností vzťažných bodov.

Po transformácii sme zo všetkých mračien odstránili body, 
ktoré neležali priamo na povrchu meraných stien nádr-
že (napr. steny pôvodnej nádrže, potrubia, zábradlie, 
bleskozvody atď.). 
Následne sme nad mračnami bodov stien A, B a C zo zá-
kladného, ako aj etapového merania, vygenerovali troju-
holníkové siete, čím vznikol TIN model. Celkovo sme vy-
generovali šesť TIN modelov. Ako referenčná rovina pre 
tvorbu TIN modelu slúžila zvislá rovina prechádzajúca 
hornými rohmi danej steny (obr. 5). Súradnicový systém 
TIN modelu sme definovali pomocou dvojice bodov, ktoré 
boli vybrané vždy v horných rohoch modelovanej steny. 
Počiatok systému sme vložili do ľavého horného rohu. Sys-
tém sme umiestnili a orientovali tak, aby os z  bola kolmá 
na referenčnú vertikálnu rovinu prechádzajúcu zvolenými 
koncovými bodmi steny. Umiestnenie súradnicového sys-
tému v mračne bodov na modelovanie stien je zobrazené 
na obrázku 5.

Vytvorené TIN modely steny aktivačnej nádrže predsta-
vujú skutočný povrch steny v základnom, resp. etapovom 
meraní. Pretvorenie steny nádrže získame ako rozdiel mo-
delu v smere osi +Z zo základného a etapového merania. 
Tvorba TIN modelov bola vykonaná automatizovane v sof-
tvéri Cyclone (Cyclone Model). Časti stien zakryté inou 
konštrukciou, ako napríklad časť steny za potrubným sys-
témom v prípade steny C, boli interpolované z priľahlých 
častí danej steny. 

Tab. 1 Transformácia mračien bodov základného  
a etapového merania

Stena Body použité  
na transformáciu

Stredná chyba 
transformácie

Maximálne  
rezíduum 

A VB1, VB4, VB5, VB6 1 mm 2 mm (VB7)

B VB1, VB2, VB3 2 mm  3 mm (VB2)

C VB5, VB6, VB7, VB8 2 mm 3 mm (VB6)

Obr. 5 Súradnicový systém mračna bodov na vytvore-
nie TIN - modelu
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Laserové skenovanie aktivačnej nádrže ČOV 

Aplikácia technológie TLS pri diagnostike aktivačnej nádrže ČOV

Počet trojuholníkov tvoriacich TIN model sme následne 
zredukovali na 1 % pôvodného počtu trojuholníkov (tab. 
2). Grafické znázornenie TIN modelu steny A je na obráz-
ku 6. 

Správnosť generalizácie TIN modelov sme posúdili ana-
lýzou odchýlok bodov mračna od trojuholníkov tvoriacich 
modelované povrchy jednotlivých stien. Tieto odchýlky 
sme merali v smere kolmom na referenčnú rovinu danej 
steny. Počet trojuholníkov, pri ktorých stredná hodnota 
odchýlok presiahla 2 mm, bol menej ako 1 %. Odchýlky 
sú spôsobené vyhladením ostrých hrán (skokov) jednotli-
vých blokov železobetónovej steny. 

Záver
Príspevok prezentuje postup prác pri určovaní pretvorení 
stien železobetónovej aktivačnej nádrže ČOV a.s. Sloven-
ská Ľupča technológiu terestrického laserového skenova-
nia. Z výsledkov je vidieť že TLS je možné využiť aj na 
určovanie posunov a pretvorení stavebných objektov pri 
dodržaní určitých zásad a postupov pri meraní a spraco-
vaní meraných údajov. Prednosťou technológie TLS je 
podrobné meranie plochy (raster 10 cm x10 cm) čo vedie 
k presnejšiemu modelovaniu povrchu objektu, pričom čas 
potrebný na meranie je výrazne nižšia ako pri klasických 
geodetických metódach. Nevýhodou oproti klasickým me-
tódam merania posunov a pretvorení je, že spracovanie 
výsledkov trvá dlhšie a je nutné ho vykonať v špecializo-
vanom softvéri.

Ing. Ján Erdélyi, PhD.,  
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.,  

Ing. Imrich Lipták,
Katedra geodézie,  

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Tab. 2 Redukovaný počet trojuholníkov TIN modelu

Stena

Počet trojuholníkov TIN modelu 

plná nádrž 
(základné meranie)

prázdna nádrž
(etapové meranie)

A 23 227 19 509

B 36 963 35 151

C 35 305 36 643

Obr. 6 TIN model steny A aktivačnej nádrže – základné meranie

Pretvorenie steny nádrže sme určili z rozdielov TIN mo-
delov príslušnej steny v základnom a etapovom meraní. 
Tento rozdiel sme merali v rastri 50 mm x 50 mm v smere 
kolmom na referenčnú rovinu danej steny (zvislá rovina 
prechádzajúca hornými rohmi steny). Presnosť určenia 
pretvorenia v danom bode je 2 mm až 3 mm.

Z meraných rozdielov trojuholníkových sietí stien sme 
vypočítali raster bodov 0,5 m x 0,5 m metódou Kriging 
použitím blokovej interpolácie. Následne sme vygenero-
vali z rozdielov izočiary, ktoré sme doplnili o hypsomet-
rické znázornenie rozdielov (obr. 7, 8 a 9). Izočiary sme 
vytvorili v softvéri Surfer. Kladné hodnoty pretvorení zna-
menajú posun danej časti konštrukcie smerom do vnútra 
nádrže po jej vypustení.

Na základe grafického znázornenia môžeme pozorovať 
nepravidelné pretvorenie všetkých troch stien. Hodnota 
pretvorenia steny A postupne narastá od krajov steny po 
hornú hranu konštrukcie v strednej časti steny. Maximál-
na hodnota pretvorenia konštrukcie steny A je 14 mm. 
Pretvorenie steny B dosahuje maximálnu hodnotu 4 mm 
v strede hornej časti konštrukcie, pričom riziko rozhodnu-
tia, že posun na danej časti konštrukcie nastal je 5 % 
až 30 %. Pretvorenie steny C dosahuje hodnotu 6 mm 
v strednej časti konštrukcie, pričom pravdepodobnosť ta-
kéhoto rozhodnutia je 70 % až 95 %.

Obr. 7  Pretvorenie steny A

Obr. 8  Pretvorenie steny B

Obr. 9  Pretvorenie steny C
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Ďakujeme všetkým, čo poslali svoje 

fotky do súťaže „Geodeti v akcii 2014“. 

Výhercom srdečne blahoželáme.  

Vodohospodárska výstavba a.s., zameranie odtokových kanálov vodnej elektrárne Gabčíkovo 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

Nitra, podkladové meranie pre 

vyhotovenie diplomových prác, Nitra

Doprastav a.s., meranie SO205 na cestnom obchvate mesta Galanta s Leica TPS1200

Reming Consult a.s,meranie VPN s DNA03, Východná 

FBERG TU Košice, laserové skenovanie 
hradu Slanec so ScanStation C10

RENESCO a.s.,

navigácia lafety sLeica TS15

a Amberg Navigator, Nórsko

Fakulta geodézie STU Bratislava, 

dynamický monitoring technologického 

reaktora s Leica TS30 v DUSLO Šaľa

URANPRESS s.r.o., 
usmerňovanie razenia tunelovej rúry 

s Leica TS12L, tunel Ovčiarsko

Stredná priemyselná škola stavebná 
a geodetická  Košice, odborná exkurzia 
v sídle Leica Geosystems,  Švajčiarsko

Unex Slovakia s.r.o., 

zameranie pilónov portálového žeriava 

s Leica Builder, Snina

Stredná priemyselná škola stavebná 

O. Winklera Lučenec, zameranie hradu 

Modrý Kameň s Leica TS06 
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O. Winklera Lučenec, meranie na praxi v mestskom parku v Lučenci

Archeologický ústav SAV Nitra, školenie 

s Leica ScanStation C10

SvF Žilinská univerzita, kontrolné zameranie lanovky Tatranská Lomica Štart – Skalnaté Pleso s Leica GS15

GEOMAX s.r.o., 

vytýčenie pevnej jazdnej dráhy 

systémom Amberg, Bratislava-Dúbravka

Vodohospodárska výstavba š.p., meranie 

vodorovných posunov s Leica TDM5000, 
Málinec

 Ing. Jaroslav Genšor, 

zameranie hranice lesa jednomužným 

systémom Leica TS15, Námestovo

Stredná priemyselná škola stavebná O. Winklera Lučenec, zameranie skutkového stavu hradu Šomoška s Leica TS06

GEOAKTUAL s.r.o., meranie s TS15 v koridore  mo34, Mochovce

3D-SCV s.r.o., 

ScanStation P20 pri skenovaní hradu 

Devín

Katedra geodézie SvF STU Bratislava,
skenovanie turbíny na VD Gabčíkovo so ScanStation 2

ŽSR a.s., skenovanie priechodnosti 

nástupíšť železničnej stanice systémom 

Amberg, Senec

 FBERG TU Košice, 

geodetické zameranie Ochtinskej 

aragonitovej jaskyne so ScanStation C10
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RTK GNSS prijímače

Vrcholný výkon RTK GNSS a najvyššia spoľahlivosť 
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E GS08plus 

Ideálna voľba pokiaľ hľadáte skutočnú kvalitu a spoľahlivosť. 
Garantujeme, že budete spokojný nie len s cenou!

GS14

Univerzálny GNSS prijímač pre všetky 
aplikácie. Integrované vymeniteľné 
modemy (3G alebo rádio) pre príjem 
RTK korekcií. Ukladanie dát do formátu 
RINEX, web server,... 

Mimoriadne kompaktný 120 kanálový 
GNSS prijímač s podporou GPS a GLONASS 
a možnosťou rozšírenia o príjem GALILEO. 
Skutočná odolnosť  voči vode a prachu 
IP67, nie len na papieri.

Vynikajúci príjem signálov aj 
v náročnom prostredí.
Najvyššia spoľahlivosť RTK 
s technológiou SmartCheck.

Doplnkový rádiomodem pre 
príjem RTK korekcií z mobilnej 
referenčnej stanice, alebo 
nasadzovací GNSS modul pre 
meranie s DGPS presnosťou 
0.4m.

Integrovaný 
fotoaparát pre 
modernú geodéziu. 
Odfoťte si meraný 
objekt a dokreslite 
poznámky. Nakreslite 
dotykovým perom 
celý meračský náčrt.

SmartWorx VIVA LT 
– ovládací program 
pre skutočných 
geodetov. Jednoduchý 
a pritom výkonný 
s možnosťami 
postupného 
rozširovania. Pracujte 
v JTSK/JTSK03 tak, 
ako so žiadnym iným 
softvérom.

Odolný ovládač CS10 so 
zabudovaným dátovým 3.5G 
modemom bez trčiacej antény pre 
príjem aj vysielanie RTK korekcií. 
Pripojenie na internet pre rýchle 
posielanie dát z terénu do kancelárie.

Ideálne riešenie pre integrované 
ovládanie RTK GNSS a robotizovanej 
totálnej stanice. Vytvárajte jedinečné 
kombinácie SmartStation alebo 
SmartPole podľa vašich potrieb.

Ultra odolné ovládače CS10/CS15 
umožňujú určiť stanovisko metódou On-
The-Fly.

Integrovaný 3.75G modem s možnosťou 
doplnenia o rádiomodem pre príjem RTK 
korekcií z ľubovoľného zdroja.

GS10

Trojfrekvenčný prijímač pre 
nosenie v batohu. Ideálny 
pre špeciálne použitie 
a aplikácie, kde hmotnosť 
na výtyčke má byť čo 
najmenšia.

GS15
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SmartNet

RTK a dGPS služby pre vás

Používate RTK alebo DGPS prijímač? Potrebujete v te-
réne dosiahnuť decimetrovú až centimetrovú presnosť 
v reálnom čase? Potom potrebujte spoľahlivého posky-
tovateľa diferenciálnych korekčných dát. 

Prvá súkromná sieť permanentných referenčných sta-
níc GNSS s celoslovenským pokrytím poskytuje RTK 
a DGPS korekcie pre širokú škálu vašich aplikácií. Na-
vštívte www.smartnet.sk a dozviete sa viac.
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SmartNet MONITOR

 Prezerajte históriu vášho RTK merania
 Sledujte využívanie GNSS prístrojov vašimi zamestnancami
 Prehľadné zobrazenie na rôznych mapových podkladoch
 Detailné informácie o každej polohe
 Zobrazenie trasy pohybu

SpiderWeb

 Informácie o aktivite staníc SmartNet
 Tvorba RINEX a virtuálnych RINEX súborov
 Výpočtová služba – postprocesing
 Správa užívateľských profilov
	Užívateľské štatistiky
 Objednávanie služieb SmartNet
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GNSS riešenia pre profesionálny  
zber dát pre GIS a mapovanie

Naša ponuka sa opäť rozrástla 

ZENO 5
1-3m EGNOS

ZENO/UNO
s ext. anténou
30cm DGPS

Neviete si vybrať z takej širokej ponuky? 
Kontaktujte nás a nájdeme vám riešenie ušité na mieru.

ZENO/UNO 10
40cm DGPS

CS25 GNSS
s ext. anténou

40cm DGPS / 1cm RTK

ZENO/UNO 15
40cm DGPS

GG03 s ZENO5

40cm DGPS / 1cm RTK

CS25 tablet PC
1-3m EGNOS

GG03 s ZENO10

40cm DGPS / 1cm RTK

CS25 GNSS
50cm DGPS / 10cm RTK

GG03 s CS25 tablet

40cm DGPS / 1cm RTK

UNO s ovládacím softvérom SmartWorx a PC 
softvérom Leica Geo Office pre univerzálne 
zameriavanie a vytyčovanie v teréne

ZENO s ovládacím softvérom ZenoField 
(OEM ArcPad) a PC softvérom ZenoOffice 
(OEM ArcGIS) pre GIS profesionálov
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Poľnohospodárske GNSS  
navádzacie systémy 

Systémy zvyšujúce produktivitu a šetriace náklady

Leica Geosystems je svetovým lídrom v oblasti GNSS 
navádzania poľnohospodárskych strojov. Ak chcete zní-
žiť výšku vstupných nákladov a zvýšiť svoju produktivitu, 
alebo ušetriť čas a znížiť únavu obsluhy nižším počtom 
prejazdov po poli, Leica Geosystems vie ponúknuť poľno-
hospodárom celú škálu navádzacích GNSS prístrojov pre 
presné poľnohospodárstvo. Vyberte si systém podľa vašej 
aplikácie a požadovanej presnosti a buďte efektívny od 
prvej minúty jeho používania.

mojo MINI2
Jednoduchý a pritom výkonný GPS navigátor s 11cm do-
tykovým displejom. Pomocou presnej antény GeoSpecti-
ve s Bluetooth prepojením dokáže navádzať s presnosťou 
20-30cm. Jednoduchá inštalácia a prenositeľnosť medzi 
vozidlami robia z mojoMINI ideálny navádzací systém pa-
ralelnej jazdy po poli. Dokáže exportovať prejdenú trasu 
do formátu Google Earth a zobraziť prehľadne obrobenú 
plochu. Režim plnohodnotnej cestnej navigácie ešte viac 
rozširuje možnosti využitia mojoMINI.

mojo3d
Špičkový odolný navigátor, ktorý sa prispôsobí vašim po-
trebám teraz aj v budúcnosti. So štandardnou podporou 
signálov GPS a GLONASS a integrovaným dátovým mo-
demom pre vzdialený servis a príjem DGPS a RTK korek-
cií predstavuje vrchol technologického vývoja. Pokročilé 
funkcie navádzania, prenosu dát medzi kanceláriou a po-
ľom a automatického riadenia ušetria váš čas a peniaze. 
Dosiahnite presnosť navádzania až 2cm doplnením RTK 
modulu mojoXact.

mojoXact
RTK modul s podporou GPS a GLONASS L1/L2, integro-
vaným 6-osím kompenzátorom náklonu a zabudovaným 
rádiomodemom umožňuje spolu s mojo3D dosiahnuť naj-
vyššiu presnosť navádzania vyžadovanú pri aplikáciách 
ako je napr. siatie. Využite automatické navádzanie po-
mocou hydraulického ovládania strojov, alebo elektromo-
toru na volant QuickSteer. Prijímajte RTK korekcie zo siete 
staníc SmartNet alebo z vlastnej referenčnej stanice.
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deformačné merania nádrže rafinérie 

Určenie deformácií veľkoobjemovej nádrže 
použitím terestrického laserového skenovania

úvod
Uskladňovacie nádrže sú súčasťou nášho každodenného ži-
vota i keď sa s nimi nestretávame priamo. Ich používanie je 
spojené s každým čerpaním palív do motorových vozidiel. 
Dôvodom prečo sa kladie dôraz na kontrolovanie nádrží je 
priama spojitosť so životným prostredím, pretože prípadná 
drobná netesnosť alebo prienik nebezpečnej látky do pôdy 
môže spôsobiť obrovskú ekologickú haváriu s dôsledkom na 
mnohé organizmy.

V areáli Východoslovenskej rafinérie,  s.r.o., (Destilačná 
jednotka Senné) sa vykonalo zameranie rozsahu deformácií 
v júni 2013. V roku 2012 nádrž bola za účelom zmeny skla-
dovaného média napustená do výšky 2m horúcou vodou. 
Cieľom bolo odstránenie sedimentov a zvyškov aromatov 
v skladovanom priestore. Po napustení bola nádrž vzducho-
tesne utesnená pričom v dôsledku kondenzácie pár došlo 
k poklesu tlaku čo spôsobilo zbortenie - implóziu nádrže 
vplyvom nedodržania technologického postupu. Na obrázku 
č.1 a 2.  je vidieť stav objektu po napustení vodou a zreteľ-
ne vidieť miesta úniku vody cez trhliny, ktoré vznikli dôsled-
kom oslabenia plasticky deformovaného materiálu.  

Následnou kontrolou boli zdokumentované aj kotvenia nádr-
že a bolo zistené, že implóziou došlo k vytrhnutiu v troch 
bodoch. Poškodený je materiál vnútorného plášťa,  ale zva-
rové spoje nevykazujú poškodenia. Pri obhliadke objektu zo 
septembra 2012 bola odobraná vzorka na metalografické 
štúdium a bolo vykonané meranie hrúbok ultrazvukovým 
hrúbkomerom, pričom sa vyznačili miesta merania. Zistili 
sme stav korózneho úbytku, ktorý nie je v rozsahu väčšom 
ako 2%. 

Obr.1: Veľkoobjemová nádrž vo Východoslovenskej rafinérii

Tab.:1 Základné technické informácie o nádrži

Vlastník Východoslovenská rafinéria,s.r.o.,
(Destilačná jednotka Senné)

druh a typ zariadenia nádrž výrobnej látky

Výrobca NAFTA, a.s. GBELY závod ÚD

Rok výroby 1997

Výrobné číslo 1386

Prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak 0,05 MPa

Maximálny skúšobný pretlak 0,6379 MPa

Maximálny prevádzková teplota 40°C

Objem 250 000 L

Pracovná látka AROMATY 60/90 

Obr.2 a) Pohľad  na miesta s najväčšími deformáciami

Obr.2 b)  Zobrazenie vytrhnutia kotvenia nádrže.

Geodetické zameranie  deformácií 
veľkoobjemovej nádrže
Geodetické zameranie deformácií nádrže sa vykonalo v júni 
r.2013 terestrickým laserovým skenovaním prístrojom Leica 
ScanStation C10 (obr.3, tab. 1), ktorý je vysokorýchlost-
ný plnopanoramatický pulzný skener. Nakoľko bolo nutné 
zamerať deformácie nádoby z jej vnútra, priestorová polo-
ha bodov bola určená v miestom súradnicovom systéme, 
s počiatkom v strede skenera na prvom stanovisku. Hustota 
rastra bola pri skenovaní nastavená 2x2 mm tak, aby mera-
né údaje čím presnejšie reprezentovanli skenovaný povrch.  
Pre potreby vizualizácie sa zameralo aj okolie poškodenej 
nádrže, ktoré ak nestupovalo do spracovania (obr.3):
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deformačné merania nádrže rafinérie 
Určenie deformácií veľkoobjemovej nádrže 

použitím terestrického laserového skenovania

Meraním v teréne z dvoch stanovísk vo vnútri nádrže (obr.4) 
sme získali približne 54,157 mil. bodov, ktoré vstúpili do 
spracovania. Výsledné zamerané deformácie sú zobrazené 
na obr. 5 a 6.

Výpočet veľkosti deformácií
Záverečná grafická interpretácia pre zistenie rozsahu defor-
mácie  vplyvom implózie bola vykonaná v grafickom pro-
stredí CloudCompare. Znázornená deformácia značne pre-
kračovala viditeľný rozsah z predbežnej obhliadky, pričom je 
graficky a číselne zobrazená na obr.7 a  v tab. č.2.

Nato, aby sme mohli zistiť veľkosť deformácií telesa, bolo 
potrebné zistiť rozmery nepoškodeného referenčného tele-
sa.  Nakoľko neboli k dispozícii presné výrobné parametre 
nádrže,  získali sme ich graficky modelovaním hornej a dol-
nej skruže nádrže, u ktorých sme nepredpokladali štatistic-
ky významné deformácie. V reze o hrúbke 10 cm v hornej 
a dolnej skruži sme prevzali mračno bodov, ktorých sme 
preložili aproximačnými mechanizmami valcové teleso.

Obr.3: Mračno bodov skenovanej nádrže

Obr.4.: Situácia zamerania v teréne. 

Obr.5 a 6: Mračno bodov meraného vnútorného plášťa 
poškodenej nádoby.

Obr.7: Grafické znázornenie zistených deformácií v CloudCompare.

Krajná odchýlka dosahovala hodnotu ± 0.147 m , pričom 
bola graficky hypsometricky rozdelená (obr.9).  Kladný smer 
deformácie predstavuje vklenutie smerom do vnútra nádr-
že  (červené farebné zobrazenie), záporný smer deformácie 
zobrazuje vyklenutie nádrže smerom von od referenčného 
telesa (modré zobrazenie).

Peak No. Výška rezu od dna 
nádoby  

[m]

Smer  
deformácie

Grafická odchýlka
V Geomagic 10.0

[m]

1 2.50 - <–0.110, –0,128>

2 2.20 + <–0.128, 0,147>

3 3.03 - <–0.128, –0,147>

4 3.25 + <–0.092,0,110>

5 3.50 - <–0.092, –0,110>

Obr.9: Rozvinutie deformovaného plášťa do roviny

Ing. Katarína Pukanská, PhD., Ing. Karol Bartoš, PhD., 
Ústav geodézie kartografie a GIS, Fakulta BERG TU Košice,

Ing. Miroslav Marcian, PhD,
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, STU Bratislava
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Laserové skenery

Najlepšie HdS skenery na svete  

Leica Scanstation P15/P20 
Nový vysokorýchlostný skener Leica ScanStation P20 po-
súva hranice skenovania ešte ďalej ako ste boli doteraz 
zvyknutí. Neprekonateľný pracovný rozsah od -20°C do 
+50°C Vám umožní použiť skener aj v prostedí, v akom 
to doteraz nebolo možné.  

Leica ScanStation P20 je prvý skener, pri ktorom nie 
sú potrebné  nákladné kalibrácie u výrobcu. Je jed-
noznačnou voľbou ak požadujete vysokú efektivitu a spo-
ľahlivosť meraných dát.   Nové funkcie ako WiFi anténa, 
interný 256GB SSD disk, zdokonalený softvér, diaľkové 
ovládanie pomocou Smartfónov a mnoho ďalších tvoria 
spolu s tradičnou švajčiarskou kvalitou kompletné rieše-
nie do každého prostredia. 

Leica Scanstation C5/C10 
Leica ScanStation C5 je jediný skener, ktorého paramet-
re si môžete sami poskladať. Začnite skenovať so zá-
kladnou výbavou a kedykoľvek si ju rozšírte podľa vašich 
potrieb. Pre ďalšiu optimalizáciu vášho výkonu je k dispozícii 
upgrade rýchlosti skenovania, dosahu skenera, dvojosého 
kompenzátora a  farebného fotoaparátu. ScanStation C5 je 
vynikajúcou voľbou pre geodetov hľadajúcich univerzálny 
skener s najlepším pomerom cena/výkon. Tento ske-
ner je možné dokupovaním jednotlivých licenčných kľúčov 
kedykoľvek rozšíriť na plnohodnotný ScanStation C10. 

Naskenujte 
kód a zistite 

viac o C5/C10

Naskenujte 
kód a zistite 
viac o P15/P20

ScanStation P15 ScanStation P20
Rýchlosť skenovania 1 000 000 bodov / s 1 000 000 bodov / s 

Maximálny dosah 40 m  
(pri 18% reflektivite)

120 m  
(pri 18% reflektivite)

WFD technológia laser neviditeľný laser  
triedy 1R

neviditeľný laser  
triedy 1R

3D polohová presnosť 3mm 3mm 

Max. hustota skenovania nie áno

Kompenzátor áno áno 

Geodetické programy áno áno

Zorné pole 360° x 270° 360° x 270°

Integrovaný HDD, WiFi, USB áno áno

Integrovaný displej 640x480 pix, farebný, 
dotykový

640x480 pix, farebný, 
dotykový

Integrovaná kamera áno, bez paralaxy áno, bez paralaxy

Diaľkové ovládanie CS10,CS15,Smartfón, 
Tablet, PC

CS10,CS15,Smartfón, 
Tablet,PC

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

ScanStation C5 ScanStation C10
Rýchlosť skenovania 25 000 bodov / s

rozšíriteľný na 50 000 bodov / s

50 000 bodov / s

Maximálny dosah 35 m, rozšíriteľný na 300 m 300 m

Typ lasera impulzný, trieda 3R impulzný, trieda 3R

3D polohová presnosť 6 mm 6 mm

Presnosť modelovaného 

povrchu

≤ 2 mm ≤ 2 mm

Max. hustota skenovania ≤ 1 mm ≤ 1 mm

Kompenzátor áno (voliteľný) áno 

Geodetické programy áno áno

Zorné pole 360° x 270° 360° x 270°

Integrovaný HDD, USB áno áno

Integrovaný displej 320 x 240 pix  

(farebný, dotykový)

320 x 240 pix  

(farebný, dotykový)

Integrovaná kamera áno (voliteľná) áno 

Pracovná teplota 0 °C až +40 °C 0 °C až +40 °C



Aktuál 23

M
O

B
IL

N
É

 M
A

P
O

V
A

N
IE

Komplexné riešenie pre mobilné mapovanie

digitalizujte svet bez zastavenia   

Leica Pegasus:Two 

Ohraničený len vašou fantáziou – multisenzorová platforma in-
štalácia na ľubovoľné vozidlo a ekonomicky efektívna prevádz-
ka. 
Systém Leica Pegasus:Two je kompletné mobilné mapovacie 
riešenie pre zameranie vzhľadu a polohy objektov od Leica Ge-
osystems. Hardverová platforma pozostáva z kamier a LIDAR 
laserových skenerov, GNSS senzora a výstupov pre dodatočné 
senzory. Jednoduchá inštalácia, pripevnenie na akékoľvek vo-
zidlo bez špeciálnych úprav, neobmedzený zber dát, rozloženie 
– nie nevyhnutné.

Leica Pegasus:Two
Na nič sa nezabudne 
Systém Leica Pegasus:Two vyhotovuje súčasne v jednom oka-
mihu kalibrované snímky a naskenované mračná bodov pros-
tredia naokolo. Snímkovanie so zorným poľom 360° a laserový 
LIDAR zaručujú, že už na žiadny objekt nezabudnete a nebu-
dete sa musieť vrátiť späť do terénu ho zamerať. Leica Pegas-
us:Two poskytuje voliteľnú zadnú kameru, ktorá umožní rozší-
riť jeho uplatnenie napr.  pre analýzu kvality asfaltovacích prác 
a zvýšiť váš zisk– zbierajte dáta jedenkrát, predajte ich dvakrát.

Leica Pegasus:Two
Kompletne a jednoducho
Systém Leica Pegasus:Two je vybavený kompletným softvéro-
vým pracovným postupom obsahujúcim zber dát a kalibráciu, 
Novatel post procesingom a konfigurovateľným ukladaním dát 
do vrstiev pre GIS aplikácie. Svetelný senzor zaručuje operá-
torovi, že všetky snímky budú použiteľné pri neskoršom spra-
covaní. 
Hlavné výhody 
 plne kalibrované snímky a mračná bodov 
 7 kamier zachytávajúcich obraz 360° dookola pre modelova-

nie zastavaných oblastí  
 jednoduché extrahovanie vzhľadu a líniový prvkov zo snímok 

a mračien bodov 
 systém je možné pripevniť na ľubovoľné vozidlo bez jeho do-

datočných úprav 
 laserový skener a profiler je možné používať samostatne, pri-

čom kalibráciu si vie užívateľ vykonať aj sám 
 využitie skvelých funkcií na PC softvéri Esri® ArcGIS 
 vylepšené snímkovanie vďaka svetelnému senzoru 
 možnosť pripojiť ďalšie externé senzory a externá časová sto-

pa pre dodatočné senzory 
 najpokročilejší GNSS prijímač 
 ekonomické dáta – vyváženosť kvality a kvantity dát s logis-

tikou projektu. 

3d HdS
Leica ScanStation P20

2d Profiler
Z+F Profiler 9012

 Rýchlosť rotácie 100 Hz 
 Profil každých 10 cm pri 

rýchlosti 40 km/h
 Odnímateľná inštalácia 

 Rýchlosť rotácie 200 Hz 
 Profil každých  5 cm pri 

rýchlosti 40 km/h
 Permanentná inštalácia

Kompletný system Leica Pegasus:Two

Riadiaci softvér

Naskenujte kód 
a zistite viac 
o Pegasuse

GNSS/INS
Novatel SPAN systém

Svetelný senzor
Automatický svetelný senzor / 
ovládanie expozície

Kamerový system 
7ks CCd kamier
2000 x 2000 pixel
360° zorné pole

Spôsob uchytenia
Štandardný strešný nosič 
Systém v jednom celku

Kamerový systém
Kamera na oblohu/cestu/
mosty

Laserový skener
Z+F 9012 Profiler
Leica ScanStation P20

Napájanie
Jeden napájací kábel
10 hodín prevádzkový čas

držiaky
Jednoduchý prístup k celému 
system pre ľahšiu manipuláciu
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AIBOT X6

Nová generácia UAS 

AIBOT X6 predstavuje novú generáciu autonómne lietajúcich systémov (UAS) navrhnutých špeciálne pre účely leteckého 
mapovania, priemyselnej inšpekcie a ďalších leteckých aplikácií. S využitím dizajnu krytých vrtúľ, najnovšej multirotorovej 
technológie a vysokého stupňa robotickej autonómie je lietanie s AIBOT X6 jednoduché aj pre neskúsených pilotov. Naviac 
AIBOT X6 dokáže úplne automaticky vzlietnuť, letieť podľa vopred zvolenej trasy a opäť pristáť na pôvodnom mieste, zatiaľ 
čo vykonáva záznam pomocou neseného snímacieho zariadenia.

Priemyselná inšpekcia

Monitorujte vedenia vysokého napätia, 
naprogramujte dráhu letu pre bezpeč-
né snímanie, alebo zisťujte vady na po-
liach solárnych panelov. AIBOT X6 vám 
ponúka obrovský potenciál šetrenia 
nákladov a vyššiu bezpečnosť .

3d mapovanie

AIBOT X6 je nepostrádateľný pomoc-
ník pri mnohých mapovacích úlohách. 
Vďaka jedinečnej UAS technológii 
a spracovaniu dát, môžu byť vytvárané 
ortofoto snímky, modely terénu, alebo 
3D budov aj bez predošlých skúseností 
s lietaním.

Letecké foto a video

Keď je potrebné zabezpečiť bezpeč-
nostné, alebo prieskumné úlohy, vďa-
ka jedinečnému uchyteniu kamery vie 
AIBOT X6 poskytnúť presne takú per-
spektívu a kvalitu záberov, akú potre-
bujete. 

 Priemer: 105cm

 Výška: 45cm

 Materiál: CFK (karbón), chránené vrtule

 Hmotnosť: 2,550g

 Max. hmotnosť nákladu: 2,500g

 Max. rýchlosť: 60km/h

 Max. rýchlosť stúpania: 8m/s

 Letová výška: až do 2,000m nad po-
vrchom

 Doba letu: až 30min (podľa nákladu)

 Náklad: digitálne foto a video, mul-
tispektrálne a termo kamery, LIDAR 
a ďalšie, plug and play.
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Fotogrametrické senzory 

Snímkovanie, ktoré zmení Váš pohľad na svet

Leica AdS100   
Leica ADS100 je veľkoformátový digitálny senzor, ktorý 
ponúka plnofarebný multispektrálny RGBN zber dát, voli-
teľné stupne citlivosti a  široké pole využita. Vďaka  sys-
témom ako sú Leica MissionPro a Leica XPro ponúka kom-
plexné riešenie a to od plánovania snímkovacieho letu, 
cez nalietavanie až po generovanie orto snímok a mračna 
bodov.  

Leica RCd 30 pre UAV  
Vďaka unikátnej spolupráci bolo ako prvá na svete stred-
noformátová kamera RCD30 špeciálne upravená pre po-
užitie na malom prenosnom vrtuľníku. Unikátny systém 
tak poskytuje vysoko kvalitné digitálne snímkovanie, pri-
čom výrazne šetrí náklady na prevádzku lietadla a jeho 
 obsluhu. 

Leica LPS  
Leica Photogrammetry Suite je ucelená sada produktov 
na digitálnu fotogrametriu. Umožňuje užívateľom transfor-
movať nespracované snímky do hodnoverných dátových 
vrstiev požadovaných pre všetky druhy digitálneho mapo-
vania, GIS analýzy a 3D vizualizácie. Umožní vám získavať 
údaje zo snímok ako dlhoročnému profesionálovi, nehľa-
diac na vaše vzdelanie alebo skúsenosti.

Leica Geosystems patrí už desiatky rokov k lídrom v oblasti leteckých senzorov. Vďaka vysokej kvalite 
a spoľahlivosti si senzory našli uplatnenie v širokej škále aplikácií ako poľnohospodárstvo, kataster, 
riadenie infraštruktúry, inžinierske práce, mapovanie, projektovanie stavieb, vyhodnotenie katastrof, 
lesníctvo a mapovanie životného prostredia.

Leica ALS80  
Senzory rady Leica ALS LIDAR sú najrýchlejšie napredu-
júcimi spomedzi všetkých dostupných LIDAR senzorov. 
Vďaka 4 rôznym variantom pokrývajú celé spektrum apli-
kácii, a to od snímkovania urbanistických sídiel v malých 
výškach až po snímkovanie veľkoplošných území  vo veľ-
kých výškach.

Leica RCd30
Nový rad strednoformátových leteckých kamier Leica 
RCD30 pokračuje v tradícii svojich predchodcov, pričom 
nárast výkonu sa prejavil v kvalite snímok, nie však v cene 
kamery. Vďaka špeciálnemu modelu RCD30 Oblique s kon-
štantne stočenými objektívmi je odteraz možné s vysokou 
presnosťou vyhotovovať 3D mapy mestských aglomerácií.  

Elcovision
Elcovision je univerzálny vyhodnocovací softvér pre po-
zemnú fotogrametriu umožňujúci 3D meranie z akéhokoľ-
vek typu snímok. Užívateľsky priateľský softvér poskytuje 
efektívne meranie a jednoduché získavanie 3D snímok. 
Plne spolupracuje s totálnymi stanicami Leica TS11I 
a TS15I a umožňuje tak automatické spracovanie snímok 
jednoduchým stlačením tlačidla.
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Originálne príslušenstvo

Ste nespokojný s kópiou? Originál je iba jeden!

Profitujte z kvality, presnosti a spoľahlivosti originálneho príslušenstva Leica Geosystems – ušité na mieru pre meraciu 
techniku Leica Geosystems.

Originálne príslušenstvo Leica Geosystems prichádza s unikátnym bezpečnostným kódom, ktorý zaručuje, že Vami za-
kúpené príslušenstvo je skutočne súčasťou originálneho riešenia od Leica Geosystems. Zažite ten rozdiel,  spoznajte 
jedinečnosť optimalizovaného príslušenstva, ktorá Vám umožní dosiahnuť maximálny výkon. Kladieme veľký dôraz na 
presné výsledky a kvalitu výstupov Vašej práce. Overením Vášho bezpečnostného kódu si budete 100% istí, že sa mô-
žete spoľahnúť na originálne príslušenstvo od Leica Geosystems. Vynikajúce výsledky a výkonnosť, ktorú dosiahnete 
s pomocou originálneho príslušenstva od Leica Geosystems Vás presvedčí, že to najlepšie je jednoducho nenahraditeľné.

GEOSHOP.sk  
- značkový eshop Leica
Už piaty rok úspešne prevádzkujeme internetový obchod 
www.geoshop.sk. Obchod ostáva aj naďalej výlučne značko-
vým katalógom výrobkov Leica Geosystems AG. Vaše pripo-
mienky a námety uvítame na adrese info@geoshop.sk. 
Overte si výhody internetového obchodu, zaregistrujte sa 
a pridajte sa tak ku spokojným zákazníkom, ktorý využíva-
jú všetky možnosti elektronického nakupovania. Kontaktuj-
te nás na 0911 902 919, alebo info@geoshop.sk. Špeciálny 
program zliav je venovaný registrovaným zákazníkom. Naj-
vyššie zľavy až 8 % sú určené verným zákazníkom značky 
Leica – u nás sa vernosť vypláca ! Zaregistrujte sa ešte dnes!

Nájdete nás už aj na Facebooku
Chcete mať najnovšie informácie o značke Leica  Geosystems 
AG a o firme Geotech Bratislava? 

Navštívte našu stránku, dajte nám LIKE a budete  informo-
vaný. Naša stránka na Facebooku obsahuje najnovšie infor-
mácie, videá a články o výrobkoch Leica Geosystems AG. 
Nájdete tu aj odkazy na zaujímavé články o nových techno-
lógiách, súťaže, pozvánky a iné. 

Naskenujte QR kód,  
alebo navštívte fb.com/geotech.sk
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LEICA 3d dISTO
Laserový diaľkomer Leica 3d disto  

pre meranie v 3d s výstupom do Excelu a CAd softvérov

Laserový diaľkomer Leica 3D Disto pre meranie v 3D s výstupom do Excelu a CAD softvérov. Je to vo vašich rukách – tvar 
nerozhoduje. Zmerajte a uložte vzdialenosti, plochy, sklony bez námahy dokonca aj pri neprístupných bodoch. Zabudli 
ste odmerať? Stratili ste náčrt? To je minulosť. Teraz je tu Leica 3D Disto!
Či už v manuálnom, alebo automatickom móde môžete zmerať kompletnú miestnosť, stenu, okná, štruktúru, alebo 
schody – všetko z jedného bodu. Všetky namerané hodnoty môžete exportovať v štandardných formátoch ako tabuľky, 
fotografie, DXF súbory, textové súbory – všetko jediným tlačidlom. Následne si môžete naprojektovať napr. schodisko, 
zariadenia, alebo okno v CAD softvéri a 3D Disto Vám ho v danej miestnosti premietne do reality. Prístroj je možné pre-
miestňovať, má funkciu práce z viacerých stanovísk s automatickým napojením kresby (voľné stanovisko). 3D DISTO má 
funkcie automatickej totálnej stanice s vyhľadávaním cieľa perom z displeja tabletu. Prístroj je navrhnutý pre stavebné 
použitie.

 intuitívne ovládanie pomocou tabletu, počítača a CAd softvéru
 zber dát v 2d a 3d s výstupom do Excelu a CAd softvéru
 import z Excelu a CAd softvéru a následná projekcia laserom
 meranie, skenovanie, projektovanie, premietanie
 presnosť merania dĺžok 4 mm na 50 metrov
 presnosť merania uhlov 5”, resp. 1,2 mm na 50 m 
 neustála inovácia softvéru, nové funkcie (sken plochy, šikmý sken)

NOVINKA!
Ovládanie cez PC

a integrácia do CAd!
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Podpora a servis

Starostlivosť o zákazníka  

Kalibrácia geodetických a stavebných meradiel - pravidelné overovanie presnosti merania, neodmysliteľ-
ne patrí k projektantskej, geodetickej a stavebnej činnosti. Požiadavky vznikajú zo strany užívateľa ale-
bo zadávateľa prác, a to hlavne pre potrebu dokumentovať stanovené požiadavky na presnosť prístroja 
pre daný kontrakt. Len vďaka neustálemu a systematickému zdokonaľovaniu našich služieb Vám už 13 
rokov vieme poskytnúť kalibráciu prístrojov a servisné služby na najvyššej úrovni.   

Kvalita
Na základe úspešne absolvovaných auditov Lei-
ca Geosystems AG je náš servis zaradený medzi 
svetové servisné strediská Leica Geosystems 

AG. Oprávnenie poskytovať servisné služby nám bolo po-
skytnuté na maximálnu možnú dobu.
  

dôveryhodnosť
Ako prvá špecializovaná firma na Slovensku sme 
v roku 2002 zaviedli systém kvality STN EN ISO 
9001 pre oblasť predaja a servisu geodetickej 
techniky. Odvtedy sme sa stali dôveryhodným 

partnerom pre mnohých spokojných zákazníkov. 

Balíčky aktívnej starostlivosti
Výsledkom poctivého prístupu k zákazníkovi sú 
aj produkty Leica – CCP (Customer Care Pac-
kages). Tieto „Balíčky aktívnej starostlivosti 
o zákaz¬níka“ zaručia, že Vaše geodetické vy-

bavenie bude vždy aktualizované a vo výbornom stave. 
Jeho zakúpením získate globálnu podporu celosvetového 
servisného tímu Leica.

Výhodná cena
Vďaka neustálemu napredovaniu a zdokonaľo-
vaniu produktov na trhu a tým aj servisných 
postupov, Vám vieme ponúknuť najvýhodnejšiu 

cenu servisných prác na trhu a garanciu kvality.  

  
Technická podpora 
Naše skúsenosti a vedomosti rozširujeme nie-
koľkokrát ročne na pravidelných školeniach 
u výrobcu. Dokážeme tak vždy flexibilne a fun-

dovane reagovať, ak nás v teréne potrebujete.   

Certifikáty
Geotech má zavedený postup kalibrácie v súla-
de s požiadavkami výrobcu. Touto kompaktnou 
metódou podľa štandardov DIN ako aj ISO sa 

overuje uhlová a dĺžková presnosť merania geodetických 
prístrojov. Výsledkom kalibrácie je vydanie Inšpekčného 
certifikátu výrobcu M s medzinárodnou platnosťou. 

Second Hand
Kvalita produktov Leica / Wild je dlhodobo známa. V užívaní slovenských firiem a škôl sú i prístroje, ktoré boli vyrobené 
pred tridsiatimi rokmi. Kvalita a servis sú dôvodmi, prečo sú staršie prístroje Leica celosvetovo najžiadanejšie, pričom 
ich cena je porovnateľná s inými značkami.  

Rozvíja sa i globálny obchod, ktorý však prináša riziká: zákazník pri kúpe od tretej osoby nemá istotu bezchyb-
ného prístroja a musí počítať i s finančnými rizikami pri platbe vopred. Preto sme v spolupráci s obchodnými 
zastúpeniami Leica v iných krajnách začali koordinovaný Second Hand predaj. 

Náš zákazník získa:
 Dôveryhodné informácie o stave prístroja
 Istotu finančných operácií (prístroj nakupujete od obchodného zastúpenia Leica)
 Záruku. Záruku poskytujeme len na prístroje, ktoré boli preskúšané a nastavené v autorizovanom servise Leica.

Ponúknite na predaj meraciu techniku, ktorú nevyužívate. Môžete ponúknuť prístroje Leica, ale aj prístroje iných značiek. 
Sledujte aktuálny stav na sklade Second Handu na e-shope www.geoshop.sk. 

Videá z výroby a  testovania 
kvality produktov Leica 
 Geosystem nájdete  
po naskenovaní QR kódu 


