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E Tak, ako každú jeseň, aj tento rok prichádzame s novým vydaním magazínu Aktuál. Nájdete v ňom množstvo noviniek, 

ktoré popredný svetový výrobca Leica Geosystems predstavil v roku 2019. Okrem technických informácií o samotných 
prístrojoch a riešeniach sme pripravili niekoľko zaujímavých článkov z praxe, aby ste sa mohli inšpirovať reálnym využitím 
týchto technológií a ich potenciálnym prínosom pre vašu každodennú činnosť.

Tešíme sa na osobné stretnutie v našej expozícii na Slovenských geodetických dňoch.

Marián Blaško, Ivan Lovíšek,
konatelia spoločnosti GEOTECH Bratislava s.r.o.
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Laserové skenery
Leica Geosystems v posledných rokoch doplnila rad veľkých skenerov Leica 
ScanStation o rozmerovo menší model Leica RTC360 s unikátnou technológiou VIS 
(vizuálny inerciálny systém) a znamenitými technickými parametrami. Pribudol aj 
model Leica BLK360, kompaktný skener s hmotnosťou 1 kg schopný vykonať 360° 
sken za menej ako 3 minúty. Do produktového radu BLK pribudol model Leica 
BLK3D, ktorý spája technológiu laserového merania dĺžok a fotogrametrie a ručný 
skener BLK2GO s technológiou GRANDSLAM, ktorá kombinuje vysokorýchlostný 
lidar, sústavu kamier a inerciálnu jednotku. Tento dokáže vytvárať mračno bodov 
počas vašej chôdze rýchlosťou až 700-tisíc bodov za sekundu.  Strana 3

     
Lidaretto na výstave Intergeo
Rozhodli sme sa odprezentovať náš vlastný slovenský výrobok, unikátny mobilný 
mapovací systém lidaretto, na najprestížnejšej geodetickej výstave Intergeo 
v nemeckom Štutgarte. Hromadný zber dát je považovaný za budúcnosť, a preto je 
v zahraničí veľmi populárny. Náš produkt sa stretol s veľkým záujmom návštevníkov, 
vďaka čomu sa nám podarilo rozbehnúť množstvo zaujímavých spoluprác, napr. 
s výrobcami dronov. Nepremeškajte šancu na získanie náskoku pred konkurenciou 
a informujte sa u nás na možnosti práce s lidarom. Lidaretto – dostupné mobilné 
mapovanie pre každého.   Strana 23

Leica FlexLine TS03, TS07, TS10
Totálne stanice radu FlexLine vychádzajú zo spoľahlivej a rokmi overenej technológie 
predchádzajúcej generácie totálnych staníc Leica FlexLine. Spoľahlivosť, rýchlosť 
a odolnosť zaručujú minimalizovanie investícií do prístroja počas jeho životnosti. 
Prístroje Leica Geosystems nie sú najlacnejšími prístrojmi na trhu. Sú však prístrojmi, 
ktoré majú najnižšie náklady na vlastníctvo prístroja. Tie zahŕňajú nielen nákupnú 
cena, ale aj dodatočné náklady na servis a pod. počas celej životnosti prístroja. 
Štandardná životnosť prístrojov Leica je cca. 15 rokov. Aj po tejto dobe si prístroje 
stále držia svoju hodnotu a je možné ich predať. Strana 36 a 37 
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Laserové  skenery

Jednoduché, rýchle a presné riešenie pre zachytenie 3D reality 

Leica RTC360 a RTC360 LT    
Leica RTC360 umožňuje zachytiť 3D realitu ešte rýchlejšie, ako doteraz. Vďaka rýchlosti skenovania 2 milióny bodov 
za sekundu a vylepšenej HDR technológii snímok, vytvorenie farebného mračna bodov teraz trvá menej ako 2 minúty. 
Dosah zariadenia je pritom až 130 m. Zariadenie má množstvo senzorov, ako presnú inerciálnu jednotku, integrovanú 
GNSS anténu, barometer, výškomer, 3 kamery s vysokým rozlíšením a funkciou HDR s 5 snímkami a 5 ďalších kamier 
systému VIS.

-  ovládanie pomocou veľkého
  dotykového displeja
-  diaľkové ovládanie pomocou 

tabletu alebo smartfónu
-  prehľadná správa dát

VIS technológia pre určenie polohy skenera
Unikátna, doteraz nikde inde nepoužitá VIS technológia 5 kamier s kombináciou 
ďalších senzorov dokáže v reálnom čase sledovať okolie počas premiestňovania 
skenera medzi stanoviskami, takže skener si v reálnom čase počíta svoju po-
lohu a orientáciu pri presune medzi jednotlivými stanoviskami, a to aj vo 
vnútorných priestoroch - bez signálu GPS. 

Predregistrácia v teréne pomocou Cyclone FIELD 360
Leica RTC360 a RTC360 LT je možné ovládať aj na diaľku pomocou smartfónu, 
alebo tabletu s operačným softvérom iOS, alebo Android. Nainštalovaná apli-
kácia Leica Cyclone FIELD 360 následne umožňuje meračovi priamo v teréne 
prehliadanie a kontrolu dát, vyhotovenie snímok, alebo predregistráciu skenov 
v reálnom čase. Dáta sú tak okamžite k dispozícii pre ďalšie spracovanie v CAD, 
BIM, VR, alebo AR aplikáciách.

-  256 GB 3.0 SSD disk 
vymeniteľný 

-  rýchly prenos dát
-  výdrž batérie 4 hodiny 

- kalibračný certifikát
-  uhlová presnosť  

po kalibrácii 4,5“ Hz 
smer/ 2,2“ V smer

-  dĺžková presnosť pred 
po kalibrácii 0,4 mm  
+ 0,1 ppm

Leica RTC360LT
Leica RTC360 LT je 3D laserový skener, ktorý proces skenovania robí ešte eko-
nomickejším, ako doteraz,  pričom však zachováva vysokú kvalitu a spoľahlivosť 
dát. Jeho konštrukčným základom je úspešný model Leica RTC360, od ktorého 
sa líši len rýchlosťou skenovania (1 milión bodov za sekundu) a absenciou VIS 
systému. Všetky ostatné technológie a systémy sú totožné s Leica RTC360.    

-  rýchlosť skenovania  
až 2 mil. bodov/s

- dosah až 130 m 
-  3D presnosť bodu  

od 1,9 mm@10 m 

-  nezávislý systém 5 kamier 
pre VIS technológiu

-  sledovanie okolitého 
prostredia v reálnom čase

-  3-kamerový systém 
s rozlíšením 36 Mpix

-  1 minúta pre kalibrovanú 
plnepanoramatickú snímku

-  HDR mód s 5 expozíciami
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04 Aktuál

Softvér FlexField s čierno-bielym užívateľským 
rozhraním pre model TS03 a farebným užívateľským rozhraním 

pre model TS07 s dotykovým displejom.

Totálne stanice od Leica Geosystems 

Kvalitné a spoľahlivé dáta na prvom mieste

Leica FlexLine TS03/TS07    Leica FlexLine TS10    

Nový rad manuálnych totálnych staníc Leica FlexLine TS03 
a TS07 poskytuje rokmi overenú vysokú kvalitu, spoľahli-
vosť  a flexibilitu za ešte výhodnejšie ceny. Totálna sta-
nica TS07 má ako prvá na svete geodetmi často dopy-
tovanú  funkciu pre automatické meranie výšky prístroja. 

Už v základnom balíku totálnej stanice Leica FlexLine TS10 
nájdete veľké množstvo aplikačných programov, ktoré 
rozširujú oblasť jej použitia od katastra až po inžiniersku 
geodéziu. 

Ľahko ovládateľná a spoľahlivá totálna stanica

Ovládací softvér FlexField

Výkonný softvér s komplexnými aplikáciami 
a možnosťou zobraziť .dxf súbory.

Rýchly prenos dát pomocou USB kľúča. Tech-
nológia Bluetooth® umožňuje jednoduché pre-
pojenie napr. s GNSS prístrojom GS08plus. 

Totálne stanice navrhnuté pre rozsiahly rad 
aplikácií. Spoľahlivosť a presnosť meraných 
dát na prvom mieste.

Funkcia pre voliteľné automatické meranie 
výšky prístroja zefektívňuje meranie a eli-
minuje vplyv nepresného merania pomocou 
pásma.

Automatické meranie výšky prístroja

3D softvér Leica Captivate v manuálnej totálnej stanici

Softvér Leica Captivate umožňuje pracovať 
a zavádzať pracovné postupy pre 3D dáta vrátane efektívnej 

práce s líniovou kresbou a kódom.

Vybrané technické parametre všetkých totálnych staníc nájdete prehľadne spracované na strane č. 9.
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Prvá totálna 
stanica na svete 
s automatickým 
meraním výšky 
prístroja!

1.
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Totálne stanice od Leica Geosystems

Prvá automatická totálna stanica s umelou inteligenciou

Leica TS16
Leica Viva TS16 je nástupcom veľmi úspešného modelu Leica Viva TS15. Je vybavená zdokonalenými funkciami a ovláda-
cím softvérom Leica Captivate. Je k dispozícii v štyroch rôznych modeloch (M, A, P, I), ktoré sa navzájom odlišujú bohatos-
ťou výbavy a použitými technológiami. Pre každý model je k dispozícii päť uhlových presností a dva typy bezhranolového 
diaľkomera do 500, resp. 1000 metrov.

Prehľadný softvér Leica Captivate
Leica TS16 je vybavená unikátnym 3D ovládacím softvérom Leica Captivate. Softvér umožňuje realistické prehliadanie dát 
v 3D. Vďaka ľahko ovládateľným aplikáciám umožňuje o.i. prácu s BIM digitálnym modelom, alebo kontrolu  a vizualizáciu 
odchýliek od projektovaného tvaru objektu priamo na displeji totálnej stanice, alebo kontrolera. Vďaka tomu, že rovnaký 
softvér je nahratý v totálnej stanici, aj v kontroleri Leica CS20, alebo Leica CS35, ovládanie TS16 na diaľku je jednoduché 
a intuitívne.

Snímkovo asistované meranie  
a fotogrametria pre každú situáciu
Leica Viva TS16 je vybavená širokouhlou kamerou, ktorú 
môžete použiť na snímkovo asistované meranie, vytvára-
nie rýchlych fotonáčrtov alebo presných fotogrametrických 
meraní. Najnovšia technológia pre spracovanie snímok 
umožňuje zobrazenie obrazu vo veľmi vysokej kvalite. 
Vďaka 5” dotykovému farebnému displeju je práca s mera-
nými dátami oveľa jednoduchšia.

„Umelá inteligencia” – automatická filtrácia  
nežiaducich odrazov
Vďaka novej funkcii automatickej filtrácie nežiaducich 
hranolov, ktorou je zdokonalená technológia ATRplus, si 
vie totálna stanica na stanovisku zapamätať všetky od-
razy vo svojom okolí. Na základe toho sa sústredí len 
na konkrétny hranol a všetky ostatné odrazové plochy 
ignoruje. TS16 tak dokáže dokonalejšie sledovať pohy-
bujúci sa hranol a v prípade jeho straty, čas opätovného 
vyhľadania skrátiť na minimum.
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Totálne stanice od Leica Geosystems 

Najvyššia úroveň automatizácie totálnych staníc
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Integrovaný softvér Leica Captivate umožňuje  
realistické prehliadanie a  kontrolu dát v 3D priamo  

v teréne.

Leica Viva TS13  Leica Nova MS60    

Leica Viva TS13 poskytuje rýchle, spoľahlivé a efektívne rie-
šenie pre užívateľov, ktorí potrebujú merať a vytyčovať veľké 
množstvá bodov. Spoľahlivý jednomužný systém s možnos-
ťou konfigurácie výbavy podľa aktuálnych potrieb merača.

V jedinej multistanici Leica Nova MS60 nájdete štyri uni-
kátne prístroje – presnú totálnu stanicu, laserový skener 
s dlhým dosahom, GNSS prijímač a fotogrametrickú stani-
cu na vyhotovovanie snímok. 

Variabilita a rozšíriteľná výbava

Ovládací softvér Leica Captivate

Vylepšená technológia ATRplus, filter nežiadu-
cich hranolov a technológia Dynamic Lock pre 
ešte pohodlnejšie jednomužné meranie.   

Automatické zaostrenie na cieľ bez nutnosti 
zacielenia pomocou okuláru. Presné bezhrano-
lové meranie až do 2 km! 

Skenovanie akéhokoľvek povrchu s rýchlosťou 
1000 bodov/s a dosahom až 1 km.

Integrovaný softvér Leica Captivate a podpora 
IFC štandardov pre vytváranie a prácu s BIM 
modelmi stavieb. 

Multistanica s laserovým skenerom

Ovládací softvér Leica Captivate

Zobrazenie a správa rôznych typov meraných dát  
(skeny, fotografie, 3D model, DMT, DXF, podrobné body atď.) 

nie je pre softvér Leica Captivate žiadny problém.

Vybrané technické parametre všetkých totálnych staníc nájdete prehľadne spracované na strane č. 9.
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Skúsenosti zákazníkov s prístrojmi Leica Geosystems

Najvyššia úroveň automatizácie  totálnych stanícRozhľadňa na Štrbskom Plese – nová dominanta Tatier?

Oficiálny názov stavby je Náučno-vyhliadková veža Štrbské 
Pleso. Umiestnená je v blízkosti chátrajúcich skokanských 
mostíkov na Štrbskom Plese, ktorých zašlú slávu z majstrov-
stiev sveta v roku 1970 už nič nepripomína. Náš macošský 
vzťah k našim veľhorám a slávnym stavbám z minulosti pri-
pomínajú mnohé polorozpadnuté stavby z jediných majstrov-
stiev sveta v severskom lyžovaní, ktoré sa konali na našom 
území v roku 1970.

Rozhľadňa je situovaná južne od doskočiska skokanských 
mostíkov a nad bežeckým štadiónom, ktorý je ako jediné 
športovisko stále udržiavaný a využívaný na bežecké lyžo-
vanie. Stavba je umiestnená na súkromných pozemkoch vo 
vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba.

Už pri prvotnej obhliadke lokality pred nami vyvstala otáz-
ka vhodného umiestnenia bodov vytyčovacej siete, z ktorých 
sme mali v úmysle následne celú stavbu vytyčovať a zame-
riavať. Sme na území národného parku, v 3. stupni ochrany, 
no stále v intraviláne obce. Skúmavým pohľadom a otázkam 
okoloidúcich ľudí sa nedá uniknúť, mnohí šomrú, čo to tam 
zase idú stavať, pri zmienke o rozhľadni väčšina neveriacky 
krúti hlavou. V takejto atmosfére odlomiť čo len konár, aby 
sme z bodu videli tam, kam potrebujeme, je nemysliteľné. 
Napriek nevôli mnohých je stavba umiestnená na bývalom 
škvarovom ihrisku, dokonca sme pre jej umiestnenie zame-
rali každý jeden strom, aby neprišlo k ich poškodeniu. Stavbe 
teda nepadol za obeť ani jeden strom, či hoci len konár. Aj 
z toho dôvodu sa stavba umiestnila o pár metrov južnejšie, 
ako bol pôvodný návrh.
 
Z prvotných projektov nebolo zrejmé, ako samotné dielo bude 
vyzerať, či pôjde o priehľadnú stavbu, alebo či bude už od 
základov prekrytá po fasáde, ako bude prebiehať samotná vý-
stavba, kde bude stáť žeriav, sklad materiálu, bunky... Otázok 
sme mali mnoho, ale odpovede nám nemal kto dať. Bodové 
pole sme preto vybudovali precízne tak, aby bolo dostatočne 
ďaleko, aby ho nezničila stavebná technika, no zároveň rela-
tívne blízko na to, aby sme ho mohli použiť na presné meranie 
stavby. Body boli stabilizované geoharpónami, alebo odraz-
nými štítkami Leica a umiestnené v okolí celej stavby. Me-

račských bodov bolo 11. Vytyčovaciu sieť sme určili meraním 
prístrojom Leica TS12 v dvoch polohách a následne vyrovnali 
v programe Groma so strednou chybou siete 2 mm.

Stavba je naprojektovaná s výškou 53 metrov, priemer kru-
hovej základne je cez 38 metrov. Základy sú zo železobetónu 
s mohutnou výstužou. Pri sledovaní seriálu Černobyl som si 
nevdojak s úsmevom pomyslel, že ak by toľko železa použili 
Sovieti v tejto elektrárni, možno by pri výbuchu ani nepriš-
lo k jej zničeniu. Vytyčovanie základových pilót nebolo prob-
lémom, práca však bola náročná kvôli nekonečnému hluku, 
prachu, cementu a neochote robotníkov vypnúť zhutňovacie 
vibračné stroje, ktoré nám po pár minútach našu urovnanú 
Leicu vyradili z prevádzky. Nakoniec sme sa museli dohodnúť, 
oni potrebovali nás a my pokoj. Zaujímavejšia časť práce na-
sledovala pri vytyčovaní a osádzaní oceľových montážnych ko-
šov do správnej polohy. Ako a kde zvoliť kontrolné body, kto-
rých priestorovú polohu by sme mohli overovať? Na základovej 
kružnici bolo 12 hlavných montážnych košov so stovkami kíl 
ocele a ďalšie menšie základové pätky. Z každého koša mali 
nakoniec po zaliatí betónom k nebu stúpať len oceľové závi-
tové tyče s priemerom niekoľko centimetrov, na ktoré sa mali 
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Skúsenosti zákazníkov s prístrojmi Leica Geosystems

Rozhľadňa na Štrbskom Plese – nová dominanta Tatier?

núť, kde nám určí kontrolné body, ktorých priestorovú polohu 
budeme overovať. Investor samozrejme nestál o to, aby jeho 
veža bola oblepená odraznými štítkami či akýmikoľvek merač-
skými bodmi, ktoré by mohli narušiť dojem budúcich turistov 
z tejto stavby. Preto sme sa dohodli na určení súradníc na lo-
moch jednotlivých konštrukčných prvkov, ktoré sú jednoznačne 
identifikovateľné a ľahko odmerateľné. Tieto konštrukcie sme 
merali bezhranolovo. Dať však majstrom výstup, o koľko je 
poloha bodu posunutá v jednotlivých osiach S-JTSK voči pro-
jektu, je ako čítať čínske písmo, jednoducho nepraktické. Preto 
sme použili metódu meračskej priamky priamo v prístroji Leica 
TS12, nakoľko 12 styčníkov jednotlivých osí je navrhnutých ako 
zrkadlové dvojičky. Dať takýto výstup už bolo pre majstrov zro-
zumiteľné a použiteľné, pričom projektantom sme samozrejme 
odovzdávali aj posun v jednotlivých osiach. Následne museli už 
len použiť svoj rokmi vycibrený kumšt, keďže pri stavbe sme 
sa presvedčili aj o tom, aký vplyv na polohu jednotlivých dielov 
má poradie, v akom sa jednotlivé skrutky zoskrutkujú, kde sa 
vsunie vložka s hrúbkou 3 či 5 mm, ktorá zázračne dokáže na 
6-metrovom dielci zmeniť polohu kontrolného bodu aj o 2-3 cm. 
V súčasnosti vyhodnocujeme 4. prstenec vo výške 21 metrov, 
pričom vo finálnej fáze ich má byť 10 vo výške 53 metrov, ale 
aj jednotlivé nosníky, na ktorých bude zavesený chodník pre tu-
ristov. Napriek zrejmej kontroverznosti celej stavby nemôžeme 
nepodľahnúť jej čaru, i keď nám často napadne, či predsa len 
nemala byť umiestnená niekde inde v Tatrách, nie priamo na 
vstupe do Mlynickej doliny. Každopádne je to obdivuhodné dielo, 
citlivo navrhnuté do tatranského prostredia, kde dostane zabrať 
nielen náš um a skúsenosti, šikovnosť majstrov oceliarov pracu-
júcich so žeriavmi a plošinami, bez ktorých sa to postaviť nedá, 
ale aj mnohé funkcie totálnej stanice Leica TS12, bez ktorej 
by stavba tejto rozhľadne rozhodne nenapredovala tak rýchlo 
a k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Možno sa rozhľadňa 
nakoniec stane tak prirodzenou dominantou Tatier, že budú na 
ňu všetci s pýchou vzhliadať tak, ako dnes pozerajú Parížania na 
kedysi odsudzovanú Eiffelovu vežu. 

A jediné, čo sa dá totálnej stanici Leica vytknúť, je, že keď 
nás pri meraní zastihol prvý októbrový sneh, neuvarila nám 
horúcu kávu.

  Ing. Kristián Slimák
   Globing Poprad s.r.o.

i umiestniť už samotné nosníky, z ktorých bude stavba rozhľad-
ne pozostávať. S projektantom sme sa dohodli na kontrolnom 
meraní oceľových platní, ktoré boli napevno priskrutkované do 
oceľovej výstuže. Ak by sa štyrmi ustanovovacími skrutkami 
v každom rohu  v spodnej časti  montážneho koša toto oceľo-
vé monštrum dalo do správnej polohy, mali by sme vyhraté. 
Lenže to by opäť nebol Slovák, keby si nepomohol a miesto 
nastavovania skrutiek na základoch týchto obrovských košov 
začali natáčať samotnými skrutkami závitových tyčí. Takže 
dohodnutá technológia nám bola nanič, lebo kontrolné plechy 
s hrúbkou 5 mm boli síce v správnej polohe, ale celý montážny 
kôš, ktorý mal niesť toto niekoľko stoviek ton vážiace dielo, už 
nie. Muselo prísť na dohovorenie pracovitému, ale problémom 
sa vyhýbajúcemu Slováčiskovi a montážne koše sme umiest-
nili do správnej  polohy neprekračujúcej ani pri jednom zo 48 
bodov 5 mm, teda presne podľa požiadaviek projektantov. 

Po vybetónovaní základov prišlo k montovaniu jednotlivých nos-
ných častí konštrukcie. Prvý prstenec je umiestnený na železo-
betónových montážnych košoch, pripevnený o niekoľko centi-
metrov hrubé závitové tyče dlhé cez 2 metre, obalené betónom 
a oceľou. Ďalšie prstence už pribúdajú na tie o úroveň nižšie. Za 
pomoci žeriavu postupne pribúdajú jednotlivé „A“ kusy na tejto 
stavbe, pričom každý váži na najspodnejšom prstenci 2,5 tony. 
O to viac obdivujem, ako dokázali pred viac ako storočím tak 
presne postaviť Eiffelovu vežu bez toľkej modernej techniky. Po 
zmontovaní kompletného prstenca sme opäť pristúpili ku kon-
trolnému meraniu. S projektantom sme sa opäť museli dohod-
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Totálne stanice od Leica Geosystems 

 Vybrané technické parametre totálnych staníc
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Leica 
FlexLine

TS03

Leica 
FlexLine 

TS07

Leica 
FlexLine 

TS10
Leica
 TS13

Leica 
Viva TS16

Leica 
Nova TS60

Leica 
Nova 
MS60

Manuálne totálne stanice Automatické totálne stanice
Uhlová presnosť 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5", 7“ 1", 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5" 0,5" 1"

Presnosť merania 
na hranol  

1 mm  
+ 1,5 ppm

1 mm  
+ 1,5 ppm

1 mm  
+ 1,5 ppm

1 mm 
+ 1,5 ppm

1 mm 
+ 1,5 ppm

0,6 mm 
+ 1 ppm

1 mm 
+ 1,5 ppm

Meranie dĺžok
bez hranolu

500 m 
štandardne  

500 m 
štandardne/ 

1000 m voliteľne

500 m
 štandardne/ 

1000 m voliteľne

500 m 
zahrnutý/ 

1000 m voliteľný

500 m 
zahrnutý/ 

1000 m voliteľný

1000 m 
štandardne

2000 m 
štandardne

Displej 
s osvetlením

čiernobiely 
s vysokým 
rozlíšením

3,5" QVGA 
farebný  

dotykový

5" WVGA 
farebný  

dotykový

5" WVGA
 farebný  
dotykový

5" WVGA 
farebný 

 dotykový

5" WVGA
 farebný

 dotykový

5" WVGA
 farebný 
dotykový

Alfanumerická
klávesnica    o   

Plnohodnotná klávesnica  
a displej v ll polohe - o o o o o o

Vytyčovacie svetlá - o     

Podsvietenie klávesnice -   o   

USB vstup       

Bluetooth -      

Pamäťová karta       

Automatické meranie 
výšky prístroja - o  - - - -

Fotoaparát, širokouhlý - - o - o  

Fotoaparát, v ďalekohľade - - - - -  

Pripojenie GNSS antény - - - o o o o

Motorizácia - - -    

Automatické cielenie 
na hranol (ATR) - - -  o  

Automatické cielenie
na hranol - zdokonalené 
(ATRplus)

- - - - o  

Vyhľadávanie hranola 
(PowerSearch) - - - - o  

Vyhľadávanie hranola
(SpeedSearch) - - - o - - -

Funkcia skenovania - - - 1 bod/s 1 bod/s 1 bod/s 1000 bodov/s

Automatické 
zaostrenie obrazu - - - - -  

Diaľkový ovládač (voliteľné) - - Leica CS20 Leica CS20 Leica CS20, 
Leica CS35

Leica CS20, 
Leica CS35

Leica CS20, 
Leica CS35

Výdrž (typ batérie) cca 30 hodín 
(GEB361)

cca 30 hodín 
(GEB361)

cca 18 hodín 
(GEB361)

6-8 hodín 
(GEB222)

6-8 hodín 
(GEB222)

7-9 hodín 
(GEB242)

7-9 hodín 
(GEB242)

Hmotnosť 4,3 kg 4,5 kg 4,9 kg 5,3 kg 6 kg 7,7 kg 7,7 kg

Ovládací softvér (verzia) FlexField 
(základná)

FlexField  
(pokročilá)

Captivate 
(profesionálna)

Captivate 
(konfigurovateľná)

Captivate 
(konfigurovateľná)

Captivate
 (konfigurovateľná)

Captivate 
(konfigurovateľná)

Legenda: zahrnuté, o voliteľné, (-) nie je k dispozícii

Originálne príslušenstvo k totálnym staniciam
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Rodina prístrojov Leica BLK 

Najmenší a najľahší laserový skener na svete - Leica BLK360
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Najmenší a najľahší 3D laserový skener na svete Leica BLK360 zachytáva okolitý svet pomocou systému farebných pano-
ramatických snímok spolu s vysoko presnými mračnami bodov. Odteraz stačí stlačiť jedno tlačidlo a Leica BLK360 vytvorí 
3D sken okolia a panoramatické snímky s vysokým rozlíšením.   

Ovládanie a správa dát
  skenovanie stlačením jediného tlačidla, 
  ovládanie na diaľku pomocou štandardného smartfónu,
  možnosť ovládania a živého náhľadu dát pomocou tabletu so systé-

mom Android alebo iOS,
  skenovanie a správa všetkých funkcií pomocou softvéru Leica 

Cyclone FIELD 360 a REGISTER 360,
  bezdrôtový prenos dát pomocou Wi-Fi a pripojenie na cloud.

Dôsledná miniaturizácia
  miniatúrne rozmery 16 x 10 cm, hmotnosť len 1 kg,
  integrovaná pamäť až 64 GB,
  napájanie pomocou štandardnej internej batérie Leica GEB 212,
  integrovaný senzor náklonu,
  jednoduchá manipulácia, flexibilita a rýchly prenos skenera z jed-

ného stanoviska na druhé.

Skenovanie
  rozsah skenovania  360 x 300°, plný 360° sken (65 mil. bodov) < 3 min,
  3 preddefinované stupne rozlíšenia skenu (vysoké, stredné, nízke),
  dosah  skenovania 0,5 – 60 m,
  3D presnosť bodu 6 mm @ 10 m / 8 mm @ 20 m,
  možnosť skenovania aj „dolu hlavou“.

Vyhotovenie snímok
  integrovaný 3-kamerový systém s rozlíšením 15 Mpx a kalibrova-

nými fotkami,
  funkcia HDR, LED blesk,
  integrovaná termálna kamera s rozsahom 71°x56°, 
  panoramatické fotky s rozlíšením 150 Mpx. 

Predregistrácia skenovaných dát v teréne  
s Leica FIELD 360
Leica BLK360 je možné ovládať pomocou jedného hardvérového 
tlačidla priamo na skeneri, alebo na diaľku pomocou aplikácie Leica 
FIELD 360, ktorá je nainštalovaná v smartfóne, alebo tablete. Apli-
kácia umožňuje meračovi detailnejšie nastavenia skenera, ovládanie 
skenera aj na neprístupných alebo nebezpečných miestach, komplet-
nú správu a manažment dát, prehliadanie, kontrolu a predregistráciu 
dát priamo v teréne, ktorá šetrí čas pri výslednej registrácii s Leica 
Cyclone REGISTER 360.

Spracovanie skenovaných dát v Leica Cyclone REGISTER 360
Po ukončení meraní sa naskenované dáta jednoducho importujú do 
softvéru Leica Cyclone Register 360. Vďaka sofistikovaným algo-
ritmom a metóde Cloud to cloud softvér umožňuje automatickú re-
gistráciu stanovísk do jedného spoločného mračna bodov bez nutnos-
ti ďalšej úpravy dát užívateľom. Okrem toho disponuje komplexnými 
nástrojmi na prehliadanie dát, na meranie veličín priamo na mračne 
bodov, alebo manažmentom presnosti jednotlivých stanovísk ske-
nera. Pre komplexnosť ponúka užívateľovi export zaregistrovaného 
mračna bodov do viacerých formátov a výslednú správu z merania 
s dosiahnutou presnosťou merania. Softvér podporuje export o.i. aj 
do formátu .rcp, alebo univerzálneho Leica formátu .lgs.

Viac detailov o softvéroch na spracovanie skenovaných dát nájdete na str. 25
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Rodina prístrojov Leica BLK

Unikátne technológie, ktoré menia svet
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3D meranie priamo na fotke v reálnom čase
Leica BLK3D je jediný produkt na svete, ktorý kombinu-
je všetky výhody ručného diaľkomeru a fotogrametrie do 
jedného prístroja. Vďaka tejto kombinácii užívateľ jedno-
ducho odfotí objekty vo svojom okolí a v okamihu sa mu 
na displeji zobrazí 3D priestorová fotografia. Následne stačí 
už len kliknúť na ľubovoľný predmet na fotografii a jeho 
rozmery sa zobrazia na displeji.   

Digitálna kresba priamo v teréne
Vytvorte jednoducho digitálne plány pomocou náčrtu pria-
mo na displeji, alebo importujte už existujúce výkresy 
a pridajte k nim fotografie aktuálneho stavu. Dokumentujte 
priebeh celej výstavby a v čase rekonštrukcie si napríklad 
jednoducho zmerajte, kadiaľ vedú inžinierske siete. Merania 
z fotografie je možné  spracovať na displeji BLK3D priamo 
na stavbe, alebo na PC v kancelárii a vyexportovať do 3 DXF.

Využitie:
  priemyselný dizajn,
  zameranie skutkového stavu,
  modernizácia interiérov a rekonštrukcie,
  architektúra, inžinierska činnosť,
  modelovanie stavieb, BIM model,
  kriminálne vyšetrovanie, dopravné nehody,
  kultúrne dedičstvo. 

Leica BLK2GO

Leica BLK2GO je mobilný laserový skener s hmotnos-
ťou len 780 gramov, ktorý umožňuje skenovať za pohy-
bu. Dvojosový LIDAR skener umiestnený v ochrannom 
puzdre zachytáva až 700 000 bodov za sekundu, pričom 
o záznam trajektórie pohybu sa stará integrovaná IMU jed-
notka a overená SLAM technológia. Sústava troch bočných 
panoramatických a jednej prednej 12 Mpx kamery zbiera 
kvalitné fotografie pre podfarbenie mračna bodov správ-
nymi farbami.

Vybrané technické parametre:
  laserový skener s rýchlosťou 700 000 bodov/s,
  navigácia pomocou technológie GRANDSLAM,
  ovládanie jedným tlačidlom,
  WLAN a USB-C port,
  interná batéria pre nepretržité skenovanie po dobu 45 minút.

Leica BLK247

Leica BLK247 je permanentná monitorovacia stanica, 
ktorá umožňuje užívateľovi v reálnom čase monitorovať 
a vyhodnocovať zmeny okolitého prostredia. Vďaka kom-
binácii špecifických algoritmov, integrovaných panorama-
tických kamier a laserovému skeneru dokáže monitorovať 
statické, ale aj pohybujúce sa objekty vo svojom okolí 
a odosielať údaje o nich užívateľovi. To všetko v reálnom 
čase a nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vybrané technické parametre:
  nepretržite skenujúci laserový skener,
  dve 12 Mpx RGB kamery, 
  štyri multispektrálne kamery,
  automatický systém eliminujúci chyby človeka,
  adaptér pre umiestnenie na strop, alebo stenu,
  napájanie pomocou CAT5 kábla.
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Laserové skenovanie bývalej parketárnePraktické skúsenosti s prístrojom Leica BLK360
Laserové skenovanie bývalej parketárne
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Sociálno-prevádzková budova, bývalá parketáreň, sa na-
chádza v obci Plešivec. Budova leží v tesnej blízkosti želez-
ničnej stanice a jestvujúcej železničnej trate č. 160 Zvolen 
os. st. – Košice. Bývalá parketáreň pozostáva z troch nad-
zemných podlaží so suterénom a podkrovím. Všetky obvo-
dové časti budovy sú murované z plných pálených tehál. 
Fasáda je členená výstupkami - „pseudorizalitmi“. Murivo 
medzi rizalitmi bolo omietnuté, no dnes je omietka na vyše 
90 % budovy opadaná. Stavba bola postavená na začiatku 
20. storočia. Budova slúžila ako továreň na výrobu parkiet 
a sudov, neskôr slúžila ako skladové priestory. Momentálne 
je budova v dezolátnom a schátralom stave. 

Predmet skenovania
Predmetom skenovania bola celá budova, jej vonkajší 
obvod, vnútorné nadzemné podlažia a jej celkový nosný 
systém. Tento systém vnútorných nadzemných podlaží je 
tvorený drevenými stĺpmi s drevenými prievlakmi, strop-
nicami a podlahou z drevených foršien. Krov budovy je 
drevený, s väznicami stojatá a ležatá stolica. Požiadavkou 
investora bolo vytvorenie projektovej dokumentácie a ná-
sledného spracovania výkazu výmer objektu.

Priebeh skenovania
Po rekognoskácii v teréne a s ohľadom na podmienky investo-
ra, vytvorenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer bolo 
vzhľadom na stav objektu náročné, ba až priam nemožné zre-
alizovať. Kombinácia podmienok ako časová tieseň, charak-
ter a stav objektu, bezpečnosť prác a požadovaná najvyššia 
možná presnosť v mm, ktoré sa navzájom vylučovali, nás pri-
viedli k rozhodnutiu zamerať skutkový stav budovy pomocou 
pozemného laserového skenera Leica BLK360. Metóda zame-
rania skutkového stavu pomocou laserového skenovania sľu-
bovala oproti klasickej geodetickej metóde pomocou totálnej 
stanice a elektronického diaľkomera značné ušetrenie času. 
V našom prípade bola dôležitá rýchlosť a bezpečnosť mera-

nia vo vnútri objektu, keďže budova je v schátranom  stave. 
Z hľadiska bezpečnosti bolo prioritou zotrvať vo vnútri objektu 
čo najkratšiu možnú dobu. Keďže budova ma zložitý a čle-
nitý vnútorný nosný systém a bolo požadované dosiahnutie 
čo najvyššej presnosti výsledného mračna bodov, bol zvole-
ný najvyšší stupeň skenovania v skeneri „High“. Tento stupeň 
predstavuje hustotu bodov 3 mm na 10 m. Rozlíšenie skenera 
pre fotografie bolo nastavené na LDR. HDR mód nebol po-
trebný, nakoľko objekt nebol príliš osvetlený a pri samotnom 
skenovaní nám to šetrilo pár sekúnd. Pri takto zvolenom na-
stavení skenera trvalo skenovanie jednej pozície (na jednom 
stanovisku) cca 6 minút. Vonkajší skenovaný povrch bol teh-
lový, suchý a v niektorých menších častiach bol tienený stro-
movým porastom. Vnútorný povrch obvodových múrov bol 
tehlový a zvyšná časť, jadro objektu, bolo drevo.

Celkovo bolo 21 stanovísk skenera. Skenovalo sa postup-
ne, najprv okolie objektu a následne vnútorné priestory. 
Dôležitým prvkom bolo dodržanie vzájomnej vzdialenosti 
medzi jednotlivými pozíciami skenera. Tým sme sa sna-
žili dosiahnuť čo najlepší vzájomný prekryt a homogeni-
tu mračna bodov. Na prepojenie oboch častí, vonkajšej 
a vnútornej, do jedného homogénneho mračna bodov 
bolo potrebné skenovať aj priestor vchodu do budovy. 
Skenovanie prebiehalo počas jedného dňa a naskenova-
nie všetkých stanovísk trvalo cca 3 hodiny. Počasie bolo 
polojasné, bezveterné, s vonkajšou teplotou okolo 25°C. 

Registrácia mračna bodov v Leica Register 360
Na vzájomné spojenie naskenovaných dát bol použitý sof-
tvér Leica Register 360. Registrácia môže byť automatická, 
alebo manuálna. Softvér nám po importe skenovaných po-
zícií ponúka automatickú registráciu. Ak je dostatočný vzá-
jomný prekryt a homogenita medzi jednotlivými pozíciami, 

Parketáreň Plešivec.

Vnútorný nosný systém.

Registrácia stanovísk v Leica Register 360.

Laserový skener Leica BLK360.
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Praktické skúsenosti s prístrojom Leica BLK360

Laserové skenovanie bývalej parketárne
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softvér spojí tieto mračná automaticky do jedného celku. Pri 
nedostatočnom prekryte použijeme manuálnu registráciu. 
Na konci registrácie použijeme optimalizáciu mračna bodov, 
aby sme dosiahli jedno homogénne mračno bodov. Na regis-
tráciu bola použitá metóda Cloud to Cloud. V danom prípade 
neboli použité žiadne terče na spresnenie registrácie.
Dosiahnutá presnosť výsledného mračna bodov bola  
5 mm, pričom vzájomný prekryt bodov bol 42 % s homo-
genitou mračna bodov 61 %. Po registrácii sme pre ďalšie 
spracovanie použili export pomocou formátu .e57, resp. 
.ptx. Softvér ponúka rôzne formáty exportu. Celkový čas 
registrácie je závislý od samotného výpočtového výko-
nu počítača, ako aj od skúseností geodeta so softvérom. 
V tomto prípade bol celkový čistý čas cca 8 hodín.

Spracovanie, vyhotovenie projektovej  
dokumentácie, rezov, výkazu výmer
Vyexportované mračno bodov pomocou vyššie spome-
nutých formátov je následne možné spracovať v rôznych 
softvéroch, napríklad CloudWorx pre Microstation a pod. 
V importovanom mračne bodov sme po zadefinovaní re-
ferenčného systému určili rôzne rezové roviny v horizon-
tálnom aj vertikálnom smere podľa požiadaviek projekcie. 
Rezovú rovinu vieme viesť v akomkoľvek požadovanom 
mieste mračna bodov s ľubovoľnou hrúbkou. Z takto vy-
tvorených rezových rovín vytvoríme výkresovú dokumen-
táciu, rezy, profily a pod. Vektorizovaním takéhoto rezu 
v horizontálnej rovine sme vykreslili v CAD softvéri pôdo-

Pôdorys 1NP.

rysy pre jednotlivé nadzemné podlažia, resp. vo vertikálnej 
rovine išlo o priečne a pozdĺžne profily skutkového stavu 
budovy. Takto vytvorená a spracovaná projektová doku-
mentácia slúži ako podklad pre vypracovanie výkazu vý-
mer budovy. 

Výhody zamerania pomocou terestrického  
laserového skenovania
Použitie metódy pozemného laserového skenovania opro-
ti klasickej geodetickej metóde s totálnou stanicou ponúka 
množstvo výhod. Okrem presnosti a rýchlosti ide o pridanú 
hodnotu, ktorú nám ponúkajú získané dáta. Množstvo získa-
ných dát vieme neskôr využiť na vytvorenie ďalších profilov, 
rezov a pod., či už ide o spresnenie, doplnenie, alebo rozší-
renie projektovej dokumentácie. Akákoľvek ďalšia požiadav-
ka v tomto zmysle si nevyžaduje opätovné vycestovanie na 
dané miesto, čo šetrí čas a v konečnom dôsledku peniaze 
nášho zákazníka. A to aj v prípade, ak by sme zabudli niečo 
zmerať. Jednou z najväčších výhod je podľa môjho názoru 
virtuálna prehliadka reálneho stavu danej budovy. Ide o 3D 
prehliadku, v ktorej vidíme reálny skutkový stav v momente 
zamerania. A tak, nielen nášmu zákazníkovi, ale aj projek-
tantovi či architektovi ponúkame dokonalý obraz skutkové-
ho stavu objektu. Projektant si tak môže pomocou jednodu-
chých nástrojov vo virtuálnej prehliadke merať vzdialenosti 
a určovať polohu objektov, čím si vie určité veci dotvoriť, 
spresniť, alebo doplniť. Skenovanie pomocou skenera Le-
ica BLK360 hodnotíme veľmi pozitívne a odporúčame ho. 
V konkrétnom projekte to bola voľba číslo jeden, a to hlavne 
z hľadiska presnosti, rýchlosti a bezpečnosti. Skener Leica 
BLK360 používame v našej spoločnosti pri rôznych projek-
toch - skenovanie interiérov a exteriérov objektov, skenova-
nie fasád a pod., za účelom následného spracovania projek-
tovej dokumentácie (pôdorysné výkresy, priečne a pozdĺžne 
profily, pohľady a virtuálne prehliadky). 
 Ing. Dárius Dzurilla, EP Projekt s.r.o.

Dosiahnutá presnosť.

Priečny rez.



14 Aktuál

Skúsenosti zákazníkov s prístrojmi Leica GeosystemsRTK GNSS prijímače
GS18 T - Najrýchlejší RTK GNSS rover na svete
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KOMPENZÁCIA NÁKLONU

  Prvá skutočná kompenzácia  
náklonu antény s využitím IMU

  Zvýšená produktivita merania 
  Bez potreby kalibrácie
  Odolné voči magnetickému rušeniu
  Integrovaná kontrola kvality  

náklonu výtyčky
  Zníženie vplyvu ľudských chýb

RTKplus

  555 kanálov zabezpečí viac 
prijímaných signálov, rýchlejšie 
určenie polohy a vyššiu citlivosť

  Inteligentná správa 
multifrekvenčných signálov  
zo všetkých dostupných aj budúcich 
GNSS systémov

  Inteligentný výber pre automatické 
vylúčenie odrazených, alebo 
zašumených signálov

SMARTLINK

  Dosiahnite centimetrovú presnosť 
kdekoľvek – ideálne pre prácu 
v odľahlých častiach sveta

  Nepotrebujete RTK referenčnú 
stanicu, ani RTK sieť, korekčné dáta 
sú nepretržite vysielané z družíc 
okolo celej Zeme 

  Preklenie výpadky štandardného 
RTK pre neprerušené určovanie 
centimetrovej polohy

SMARTChECK

  Patentovaná RTK technológia  
zabezpečuje nepretržitú kontrolu  
a zaručí správne výsledky 

  Inicializácia za pár sekúnd
  Najvyššia spoľahlivosť  

RTK 99,99%

eXTRÉmNA ODOLNOSŤ

  Ochrana IP66 / IP68
  Vydrží extrémne teploty -40°C  

až +65°C
  Spĺňa najvyššie štandardy počas 

celej svojej životnosti
  Odolná hliníková konštrukcia

ERGONÓMIA

  Integrovaný 4G modem a UHF  
rádio v jednom RTK prístroji

  Kompaktná veľkosť
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Skúsenosti zákazníkov s prístrojmi Leica Geosystems
Ako Leica ScanStation a Aibot X6 V2 pomohli

 spoločnosti Studio 727 zachovať kultúrne dedičstvo na Slovensku 
Prečo je Leica GS18T naozaj najrýchlejší  

a najvýnimočnejší RTK GNSS rover súčasnosti
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ších, či viac ako najlepší. Zákazníci sa však už naučili, že takéto tvrdenia treba brať  
s rezervou. Je ľahké niečo označiť za najlepšie, ale podať o tom skutočný dôkaz vyžadu-
je poskytnúť také informácie, aby boli uveriteľné a overiteľné aj z nezávislých zdrojov, 
najlepšie samotnými používateľmi prístroja.
 
Pozrime sa najskôr, aké argumenty využíva Leica ako dôkaz svojho tvrde-
nia, že model GS18T je momentálne najrýchlejším RTK GNSS roverom na 
svete. Rýchlosťou sa pritom rozumie schopnosť zamerať čo najvyšší počet bodov 
s dostatočnou presnosťou za časovú jednotku. Takto vyjadrená rýchlosť je potom 
pre užívateľa synonymom pracovného výkonu, ktorý sa premietne do jeho zisko-
vosti a konkurencieschopnosti.

Leica GS18T dosahuje najrýchlejšie a najvýkonnejšie RTK GNSS meranie vďaka revoluč-
nému systému merania veľkosti a smeru náklonu výtyčky s GNSS anténou na vrchole, 
čo znamená, že merač nemusí pred meraním urovnať výtyčku. Úkon urovnania trvá aj 
skúseným meračom cca 4 sekundy, čo pri zameraní 1000 bodov robí časovú úsporu 
vyše 1 hodiny. 

A zďaleka nejde len o úsporu času získanú neurovnávaním výtyčky. GS18T vám umožní 
rýchlo a presne zamerať body, ktoré by ste vôbec nedokázali zamerať RTK roverom bez 
naklonenia výtyčky, ako sú rohy budov, stromy, objekty v blízkosti prekážok a pod. Bez 
GS18T môže trvať zameranie takýchto bodov inými technikami až desiatky minút. 

Výnimočnosť GS18T je zároveň v tom, že okrem merania technológia zisťovania náklonu 
funguje perfektne aj pri vytyčovaní, čo rovnako výrazne zvýši váš výkon a skráti čas 
pobytu v teréne.

Tí, ktorí sledujú vývoj v oblasti RTK roverov, môžu 
povedať, že systém merania pri neurovnanej výtyčke 
ponúkajú aj iní výrobcovia a majú pravdu. Prečo teda 
Leica tvrdí, že jej prístroj je najrýchlejší? Pretože na 
rozdiel od ostatných výrobcov nepoužíva na meranie 
smeru náklonu magnetometer, ale ako jediná 
vyvinula revolučnú technológiu využívajúcu zabudovanú 
inerciálnu jednotku (ImU).

Najviac oceňujeme funkciu kompenzácie náklonu. Za-
meriame aj body, pri ktorých by sme v minulosti museli 
použiť na meranie totálnu stanicu, alebo použiť metódu 
pomocou odsúvania bodov. 
Pri vytyčovaní bodov nás displej jednoducho a rýchlo 
nasmeruje k vytyčovanému bodu a figurant podľa zvu-
kovej signalizácie prístroja hneď vie, že môže zatĺkať 
roxor.
Podarilo sa nám zamerať aj 230 bodov za hodinu. Prie-
merne nám to vychádza okolo 170-200 bodov za hodi-
nu. Úsporu času odhadujeme na 25-30 %.
Ing. Hronček – GEOREAL, Bratislava

Na GS18T oceňujem kompenzátor náklonu (aj značné-
ho) a super rýchle kódovanie v Leica Captivate.
S prístrojom meriame aj pod redším stromovým poras-
tom a vieme zamerať aj niektoré rohy bytových domov 
s 2-3 poschodiami. V prípade výpadku a odstúpenia od 
budovy na cca 3 m sa GS18T znovu zafixuje v priebehu 
sekundy a možno pokračovať v predchádzajúcom meraní. 
Pri meraní uličného pásu bez kreslenia náčrtu a kódo-
vaním každého bodu sa dá dosiahnuť cca 1000 bodov 
za hodinu, čo je cca 1 meraný bod za 3 sek. Úspora 
času je tak cca 50 %. 
Ing. Petráš – GEOMARK, Prievidza

Leica GS18T s IMU RTK rover s magnetometrom
Nevyžaduje žiadnu kalibráciu. Zapnete prístroj a môžete 
začať merať, alebo vytyčovať.

Magnetometer sa ľahko zmagnetizuje a vyžaduje  
pravidelnú kalibráciu, najlepšie po každom zapnutí, 
alebo výmene batérie. Kalibrácia môže trvať až 40 minút.

Veľkosť naklonenia výtyčky je bez obmedzenia. Veľkosť náklonu je obmedzená na 15-30 stupňov.
Vysoká presnosť a spoľahlivosť pri používaní s naklonenou 
výtyčkou. Ak nie je IMU inicializovaná, prístroj to okamžite 
signalizuje.

Magnetometer sa môže zmagnetizovať počas merania  
v blízkosti kovových objektov a prístroj nesprávne určí  
smer náklonu bez upozornenia užívateľa.

Okrem merania je možné pri naklonenej výtyčke  
aj vytyčovať.

Väčšina prístrojov umožňuje pri náklone len merať,  
ale nie vytyčovať. 
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RTK GNSS prijímače

Vrcholný výkon RTK GNSS a najvyššia spoľahlivosť

GS07  

Mimoriadne kompaktný, mimoriadne výkonný, mimo-
riadne ľahký (kompletný rover s ovládačom na výtyčke 
len 2,9 kg). GS07 využíva nové RTK technológie Leica 
pre rýchle a spoľahlivé určenie RTK polohy aj v náročných 
podmienkach a viditeľne prekonáva všetky predchádzajú-
ce generácie RTK prijímačov.

GS16

Najmodernejší GNSS prijímač s vylepšenou technológiou 
RTKplus vám zaručí nielen najvyšší RTK výkon na trhu, 
ale tiež to, že budete používať prístroj najlepšie priprave-
ný na maximálne využitie všetkých plánovaných budúcich 
signálov GNSS.

Využívajte RTK korekcie zo siete SmartNet pre najvyšší 
výkon a presnosť vášho RTK prijímača Leica.

Ideálna voľba, pokiaľ hľadáte skutočnú kvalitu  
a spoľahlivosť za dobrú cenu. 

Technológie budúcnosti, ktoré môžete používať už 
teraz. 

GS07 GS16

GNSS technológia Leica RTKplus – Adaptívny výber družíc Leica RTKplus – Adaptívny výber družíc

Spoľahlivosť RTK 99.95 % 99.99 %

Podporované signály GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L3), 
BeiDou (B1, B2, B3), Galileo  

(E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6), SBAS

GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass
 (L1, L2, L3), BeiDou (B1, B2, B3), Galileo 
(E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6), SBAS, L-band

Počet kanálov 320 555

Zvyčajná doba inicializácie 6 s 4 s

Presnosť sieťového RTK 10 mm + 1 ppm 8 mm + 1 ppm

Kompatibilný ovládač Leica CS20 Leica CS20 s CS35

Ukladanie raw dát Áno Áno

Výdrž na jednu batériu 7 h 6 h

Hmotnosť kompletného rovera 2.85 kg 3.25 kg

Odolnosť voči vode a prachu IP68 IP68
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GNSS prijímače pre GIS
Ako Leica ScanStation a Aibot X6 V2 pomohli

 spoločnosti Studio 727 zachovať kultúrne dedičstvo na Slovensku GNSS prijímače pre profesionálny zber dát pre GIS a mapovanie
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ZENO20

Viac ako len GPS

Zeno 20 je extrémne odolné 
a stavané na výdrž. Pritom 
ľahké a kompaktné zariade-
nie, ktoré sa zmestí do jed-
nej ruky, s najväčšou obra-
zovkou, najlepšou vo svojej 
triede a s odolnosťou IP67. 
Hneď po vytiahnutí z krabi-
ce je Zeno 20 pripravené na 
prácu. Vyberte si model podľa 
presnosti – 40 cm s L1 a 5 cm 
s L1/L2 verziou a podporou 
GPS, GLONASS, GALILEO aj 
BEIDOU. 

Výberom operačného systé-
mu Android, alebo Windows 
Embedded Handheld môže 
užívateľ pridať svoju obľú-
benú mobilnú aplikáciu, na-
príklad topoExplore, Zeno 
Mobile či Zeno Field na zjed-
nodušenie svojich pracovných 
postupov a dosiahnutie maxi-
málnej flexibility.

ZENO GG04     

Výnimočne výkonný a presný

Externý prijímač Lei-
ca Zeno GG04 je plne 
rozšíriteľný systém, 
počnúc od L1 DGPS 
až po najpresnejšiu 
multifrekvenčnú RTK 
verziu. Vytvorený 
na základe mnoho-
ročných skúseností 
kombinuje GG04 vy-
sokovýkonný 555  ‒
kanálový GNSS prijímač s výnimočnou citlivosťou a pres-
nosťou.

S odolnosťou IP68 je GG04 vyrobený tak, aby vydržal naj-
náročnejšie podmienky v teréne, pričom ostáva ergono-
mický, ľahký a kompaktný.
Vydrží pracovať pri extrémnych teplotách -40 °C až +65 
°C. Jednoducho vymeniteľná batéria vám umožní celo-
denné meranie.

Kombinujte s odolnými PDA, alebo tabletmi s operačný-
mi systémami Android, iOS, alebo Windows a vytvorte 
kompletný mapovací systém prispôsobený vašim požia-
davkám.

www.mapuj-gis.sk

Pre mapovanie môžete využiť aj niektoré z vysoko odolných mobilných zariadení značky Handheld.

MAPUJ je profesionálna a cenovo výhodná aplikácia pre zariadenia s operačným 
systémom Android určená hlavne na: 
  jednoduché a rýchle zameriavanie bodov, línií a plôch v teréne,
  vytyčovanie prvkov v teréne,
  meranie dĺžok, obvodov a výmer,
  prácu s rôznymi online a offline podkladovými mapami,
  podporu dát v súradnicach JSTK a WGS84,
  prístup k dátovým zdrojom katastra, ZBGIS alebo vlastným,
  meranie až s cm presnosťou s využitím externých GNSS prijímačov.
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SmartNet, integrovaná permanentná sieťová GNSS RTK a DGNSS služba, využíva najnovšie softvérové a hardvérové 
inovácie spoločnosti Leica Geosystems. SmartNet ponúka flexibilné a cenovo dostupné celoročné služby, ktoré spĺňa-
jú všetky požiadavky slovenských užívateľov.

SmartNet Slovensko, ako súčasť celosvetového systému permanentných sietí SmartNet, bol vybudovaný pre po-
skytovanie vysoko presných dostupných sieťových RTK korekcií pre akúkoľvek aplikáciu využívajúcu GNSS technológie. 
Kvalita služieb je garantovaná cez využívanie vysoko sofistikovaných dátových centier a monitorovacích systémov. 

S využitím najnovších technológií od Leica Geosystems s podporou GPS, GLONASS, GALILEO a BEIDOU pre po-
skytovanie sieťového riešenia, a tiež s poskytovaním rozličných produktov šírených v reálnom čase aj prostredníctvom 
webových služieb, sa SmartNet stal medzinárodným štandardom v poskytovaní sieťových GNSS služieb. Ako vo svete, 
tak aj na Slovensku množstvo profesionálov úspešne využíva služby SmartNet na efektívne vykonávanie ich každoden-
nej práce v teréne v oblastiach, ako sú inžinierska geodézia, kataster, stavebníctvo, riadenie strojov, poľnohospodárstvo, 
správa sietí, archeológia, zber dát pre GIS a veľa ďalších. 

Spider Business Center – jedno riešenie pre všetky služby GNSS siete

 Centralizovaný, výhodný a bezpečný internetový portál pre prístup a správu kompletného portfólia služieb.
 Univerzálny pre RTK aplikácie, postprocesing, prístup k RINEX dátam a ďalšie užívateľské služby.
 Webové rozhranie umožňuje flexibilný prístup kedykoľvek z kancelárie aj z terénu pre užívateľov aj administrátora.
 Podporované aj pomocou mobilnej aplikácie pre Android aj iOS.

hxGN SmartNet

Integrovaná permanentná sieťová GNSS RTK a DGNSS služba
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Digitálne nivelačné prístroje pre VPN 
Ako Leica ScanStation a Aibot X6 V2 pomohli

 spoločnosti Studio 727 zachovať kultúrne dedičstvo na Slovensku Vysoká rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť

Mnohí z vás si budú pamätať rok 1987, kedy bol predstavený prvý digitálny nivelačný prístroj na svete Leica NA2000. Mal 
16 kB REC modul ako vymeniteľnú pamäť (v tom čase obrovská kapacita), vymeniteľnú batériu a jednoduchý program 
na meranie s možnosťou kódovania. Dosahoval presnosť 1,00 mm/km.

Leica LS10 a LS15

15 rokov po jeho prvom uvedení nastal v roku 2002 čas 
pre ďalšiu generáciu – Leica DNA. Bol to prístroj s väčším 
displejom, množstvom nových aplikácií, záznamom na CF 
karty. Nové rýchlejšie procesory umožňovali použiť lepšie 
algoritmy na zvýšenie rýchlosti a presnosti merania. Prístroj 
dosahoval strednú km chybu 0,3 mm. Tieto prístroje sú pre 
ich vysokú presnosť a spoľahlivosť stále veľmi populárne aj 
medzi slovenskými geodetmi
Nastal však čas na inovácie – novú generáciu digitálnych 
nivelačných prístrojov Leica LS10 a LS15. Tieto prístroje 
sú nielen veľmi presné (presnosť až do 0,2 mm/km), 
dokážu dosiahnuť dokonca aj na štandardné invarové 
kódové laty, ale taktiež veľmi efektívne vďaka inovatív-
nym riešeniam.
Nivelácia je súhrn pravidelne sa opakujúcich úkonov (posta-
venie prístroja, urovnanie, zacielenie, zaostrenie, odčítanie, 
zapísanie a opäť dokola). Leica Geosystems, líder na trhu 
inovácií v geodetickej technike, sa pokúsil urýchliť niektoré 
z týchto krokov.
Na ovládanie sa používa 3,6“ farebný dotykový displej, naj-
väčší, aký môžete nájsť na digitálnych NP. Umožňuje jed-
noduchú a rýchlu prácu v teréne a možnosť preferované-
ho vstupu údajov pre užívateľa cez dotykový displej, alebo 
veľkú alfanumerickú klávesnicu, ktorú nájdete na prístroji 
samozrejme tiež. Na veľkom displeji je možné zobraziť ďal-
šie informácie, sprievodcov s grafickým znázornením napr. 
pracovných postupov. Pri teste NP tak budete mať vždy jas-
no, čo máte urobiť.
Pri meraní si môžete zobraziť aj obraz z integrovanej širo-
kouhlej kamery a na latu tak viete pohodlne zacieliť pria-
mo z displeja. To nie je všetko, stlačením jedného tlačidla 
prístroj dokáže na latu aj automaticky zaostriť – to všetko 
bez nutnosti pozerať sa do ďalekohľadu. Šetríte si tak nielen 
svoj zrak, proces merania je oveľa rýchlejší  a s prístrojom 
dokážete dosiahnuť vyššiu presnosť.
Vďaka digitálnemu kompasu dokáže prístroj LS15 prehľadne 
zobraziť meranú líniu, ako aj zámery stranou či už priamo 
na displeji prístroja, alebo neskôr pri vyrovnaní nivelačné-
ho ťahu. Meranie dvoch línií súčasne, ktoré prístroj taktiež 
zvláda, vám zase ušetrí niekoľko nachodených km denne.

Najnovšia verzia 3.10 softvéru LS10/LS15 ponúka
viac informácií v obraze kamery na displeji, zdokonalený 
XML export, rozšírený počet funkcií v „Obľúbené‟, rozšírenú 
funkcionalitu užívateľského tlačidla, detailnejšie nastavenia 
funkcie Individuálne číslo bodu, funkciu „Voľný kód‟, atď.

Výbava LS10 LS15 Výbava LS10 LS15

Presnosť VPN (invarové laty) ±0,3 mm ±0,2 mm/±0,3 mm USB vstup  

Automatické zaostrovanie -  Bluetooth  

Širokouhlá kamera -  RS232/USB Lemo rozhranie - 

Kompas -  Typ batérie/pracovný čas Li-Ion/12 h Li-Ion/10-12 h

Mapa/súradnice na export -  Hmotnosť 3,7 kg 3,9 kg
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Legenda:  zahrnuté (-) nie je k dispozícii
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Ďakujeme všetkým, ktorí poslali svoje 

fotky do súťaže „Geodeti v akcii 2019‟. 

Výhercom srdečne blahoželáme.  

Ing. Gacko, Vodohospodárska výstavba 
a.s., deformačné meranie vodorovných 

posunov s Leica MS60, VN Turček.

Lukáš Čarnoky, HB Prievidza a.s., 

kontrolné meranie v chodbe 109 602 

 s Leica TS02, Baňa Čáry.

Ing. Janíček, GEFOS s.r.o.,  „Dvojitý zásah“, Leica TS15 a TS16,  D1 Hričovské Podhradie –  Lietavská Lúčka.

Ing. Fuňák, GEODETICCA s.r.o., meranie posunov a pretvorení  SO 205-00 s Leica DNA03,  D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Anton Sedlák, meranie rýchlosti pohybu 
arktických ľadovcov pomocou Leica GPS 
1200, Špicbergy (Nórsko), UKF Nitra.

Ing. Prvý, Vodohospodárska  

výstavba a.s., meranie zvislých posunov 

na PVE Čierny Váh s Leica LS15, 

Liptovský Hrádok.

Ing. Klouda, Globing Poprad s.r.o., 

kontrola parametrov visutej lanovej 

dráhy Skalnaté pleso – Lomnický štít  

s Leica TPS1200, Skalnaté Pleso.

Ing. Fodor, SPŠS Lučenec,  
momentka z praktických cvičení  
s Leica TS06, okolie Lučenca.

 Ing. Oravec, určovanie zvislosti fasády  s Leica TS06, Trnava.  

Ing. Borza, GEOAKTUAL s.r.o.,  

meranie pred 4. blokom mo34,  

Leica TPS1200, JE Mochovce.

Ing. Debnár, GEOMAD s.r.o.,  

zameranie polohopisu s Leica GPS900, 

Banská Bystrica. 
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bytového komplexu s Leica GS08plus, Ružomberok.

Ing. Slimák, Globing Poprad s.r.o., 

výstavba rozhľadne s Leica TPS1200, 

Štrbské Pleso.

Ing. Repáň, PCE s.r.o.,   meranie profilov v rieke Hornád  s Leica TC1800.

Ing. Ondriáš, GEPRON s.r.o.,  

 zameranie skutočného vyhotovenia  

s Leica TS06, JE Mochovce.  

Ing. Garai, Vodohospodárska 
výstavba a.s., meranie zvislých 

posunov s Leica NA2, VE Gabčíkovo.

Ing. Miháliková, žiaci SPŠ S. 

Mikovíniho, meranie podzemných 

priestorov kultúrnohistorickej 

pamiatky  s Leica TPS800, 

Banská Štiavnica.

Ing. Daniel Sokol, Gefos Slovakia s.r.o.,vytýčenie podložiskových blokov  s Leica TCR 1203+,  D1 Budimír – Bidovce.

Ing. Šimčák, GEODETICS s.r.o., rektifikácia debnenie SO 214 s Leica TPS1200, D1 Prešov západ – Prešov juh. 

Ing. Vajdiar, PROMA INVEST s.r.o, meranie 

vodorovných posunov s Leica TS12, 

 D1 Lietavská Lúčka - Višňové. 

Ing. Maliková, GEOsys s.r.o., osadenie 
ložísk mostného objektu s Leica TCRP 1205+, D3 Bukov – Svrčinovec.

Ing. Sýkora, SYKO s.r.o.,  meranie 

geodet. podkladu pre projekt 

bezpečnostných opatrení s Leica TS15, 

Oravský hrad.

Ing. Molčan, GEOKOD s.r.o., 

vytýćenie podrobných bodov

 s Leica TCRP1203+, Košice.
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Príklady využitia mobilného mapovania  
s lidaretto v praxi

lidaretto

Robte geodéziu moderne 

M
O

B
IL

N
É

 M
A

P
O

V
A

N
IE

Mobilné laserové skenovanie je teraz pre 
geodetov ešte jednoduchšie a dostupnejšie. 
Lidaretto je cenovo výhodné a mimoriadne 
flexibilné riešenie, ktoré môžete pripevniť na 
auto, na dron, alebo niesť na chrbte a mapo-
vať vaše okolie oveľa rýchlejšie, pohodlnejšie 
a bezpečnejšie, ako klasickými geodetickými 
prístrojmi a technikami. 

Kombinácia overených špičkových technoló-
gií od Velodyne a Novatel vám zaručí genero-
vanie vysoko presných mračien bodov vhod-
ných pre použitie v rozličných aplikáciách, 
ako je mapovanie, výpočty kubatúr, zber dát 
pre GIS, tvorba DTM/DEM, pasportizácia, 
lesníctvo a mnoho ďalších.

LIDAR

Laser Class 1 – Bezpečný pre oči

Počet kanálov 16/32

Dosah merania Až do 100/210/200 m

Presnosť  +/- 3 cm

Počet odrazov Max. 2

Systém určovania polohy

GNSS prijímač Novatel OEM7, 555 kanálov, kombinovaný s IMU

GNSS signály GPS+GLONASS L1/L2, rozšíriteľné o GALILEO a BEIDOU

Polohová presnosť 1-2 cm

Fyzikálne parametre

Rozmery 125 mm x 125 mm x 150 mm

Hmotnosť < 1.5 kg

Spotreba energie 15 W 

Pracovná teplota 0 °C až + 50 °C

Odolnosť Odolný voči vode a prachu

možnosti

Montážne držiaky Na zákazku pre UAV, auto a batoh

GNSS antény pre UAV, auto, alebo batoh, kabeláž na mieru

Spracovateľský softvér Trvalá, alebo časová licencia

www.lidaretto.com
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Príklady využitia mobilného mapovania  
s lidaretto v praxi

lidarettolidaretto
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Skenovanie zjazdovky Štrbské Pleso

Správca strediska Štrbské Pleso mal požiadavku na 3D model terénu svojich zjazdoviek pre účely presnej navigácie snežného 
pásového vozidla (SPV). V zimnej sezóne využívajú zimné SPV namontované vysokopresné GNSS prijímače a tzv. letný 3D mo-
del terénu, aby zistili aktuálnu hrúbku snehovej vrstvy v každom mieste zjazdovky a mohli upravovať ich povrch bez rizika kolí-
zie s terénnym podložím. Nakoľko vysokohorský terén a nevyspytateľné počasie neumožnili použitie skenovania z dronu, čo by 
bol najrýchlejší spôsob merania, zvolili sme nesenie lidaru meračom na chrbte a prejdenie zjazdoviek v pozdĺžnych profiloch. Ob-
sluha zimných SPV tak môže svoju prácu vykonávať rýchlejšie, presnejšie a bezpečnejšie, čo ušetrí značné prevádzkové náklady.

V spolupráci so spoločnosťou Váhostav sme skenovali časť úseku chystaného severného obchvatu Prešova. Použitý bol mobil-
ný skener lidaretto umiestnený na drone. Pre naskenovanie členitého územia s rozlohou cca 1000 x 200 m boli vykonané tri 
samostatné lety. Z výsledného mračna bodov bola odfiltrovaná vegetácia, čo umožnilo vytvorenie modelu terénu, na ktorom 
je pekne vidieť vodný tok, inak úplne ukrytý pod hustým porastom. Takýto spôsob skenovania terénu je výrazne rýchlejší, 
jednoduchší a presnejší, ako pri klasickom meraní pomocou RTK roverov.

Skenovanie severného obchvatu Prešova

lidaretto na aute lidaretto na drone
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Laserové skenery

Najlepšie HDS skenery na svete  Softvéry na spracovanie a správu 3D mračien bodov
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Leica ScanStation P30 a P40 sú univerzálne terestrické laserové 
skenery vhodné pre širokú škálu štandardných skenovacích riešení. 

Leica ScanStation P50 vďaka ultra dlhému dosahu až 1 km umož-
ňuje naskenovať aj tie najmenej prístupné objekty v teréne. Znižuje 
tak počet stanovísk potrebných na naskenovanie objektu, čo následne 
šetrí užívateľovi náklady na celý proces zberu dát. 
Vysoký výkon v náročných podmienkach
  Skenovanie s rýchlosťou 1 milión bodov za sekundu na vzdialenosť 

120, 270, alebo až 1000 m 
  Vytváranie snímok v HDR móde pre vysokodetailné 3D mračná bo-

dov v reálnych farbách
  Nízky šum skenovaných dát 
  Dvojosí kompenzátor pre signalizáciu náklonu skenera
Odolnosť a zníženie počtu prestojov
  Skenovanie aj za tých najtvrdších poveternostných podmienok pri 

teplotách od -20°C do +50°C 
  Ochrana pred vodou a prachom podľa IP54
Funkcie
  Nastavenie stanoviska a geodetické aplikácie
  Definovanie terčov z videa, alebo z naskenovaných dát
  Spustenie skenovania pomocou jedného tlačidla
  Užívateľská kalibrácia pre kontrolu správnej funkčnosti prístroja 

priamo v teréne
Prenos dát
  Integrovaný 256 GB SSD harddisk, možnosť pripojenia externého 

harddisku 
  Integrovaný Ethernet, Wi-Fi a USB port
  Jednoduchý a rýchly prenos dát pomocou USB kľúča  

Ktorý 3D laserový skener je pre mňa ten správny?

ScanStation P30/P40/P50 RTC360 RTC360 LT BLK360
Rýchlosť skenovania 1 000 000 bodov/s 2 000 000 bodov/s 1 000 000 bodov/s 360 000 bodov/s

Maximálny dosah 120 m (P30)/270 m (P40)/
1000 m (P50)

130 m 130 m 60 m

Typ lasera neviditeľný laser triedy 1R,
úplne bezpečný pre oči

neviditeľný laser triedy 1R,
úplne bezpečný pre oči

neviditeľný laser triedy 1R,
úplne bezpečný pre oč

neviditeľný laser triedy 1R,
úplne bezpečný pre oči

Presnosť vzdialenosti 1,2 mm + 10 ppm 
 v celom rozsahu

1,0 mm + 10 ppm  
v celom rozsahu

1,0 mm + 10 ppm  
v celom rozsahu

4 mm na 10 m,
7 mm na 20 m

3D polohová presnosť 3 mm na 50 m,
6 mm na 100 m

2,9 mm na 20 m,
5,3 mm na 40 m

2,9 mm na 20 m,
5,3 mm na 40 m

6 mm na 10 m,
8 mm na 20 m

Senzor náklonu kompenzátor IMU IMU IMU

Geodetické programy áno nie áno nie

Double scan áno áno áno nie

Definovanie oblasti skenu áno nie nie nie

Predregistrácia v teréne nie áno áno áno

VIS systém nie áno nie nie

GNSS voliteľné/externé áno áno nie

Wi-Fi, USB áno, áno áno, áno áno, áno áno, nie

HDR mód snímok áno áno áno áno

Integrovaná kamera 1 kamera, 5 Mpx, 3 kamery, 36 Mpx 3 kamery, 36 Mpx 3 kamery, 15Mpx

Ovládanie na diaľku CS10, CS15, smartfón, tablet, PC smartfón, tablet, FIELD 360 smartfón, tablet, FIELD 360 smartfón, tablet, FIELD 360

Pracovná teplota -20°C až +50°C, IP54 -5°C až +50°C, IP54 -5°C až +50°C, IP54 +5°C až +40°C, IP54

Hmotnosť 12,7 kg 5,3 kg 5,3 kg 1 kg
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Laserové skenery Spracovanie skenovaných dát

Softvéry na spracovanie a správu 3D mračien bodov

S
P

R
A

C
O

V
A

N
IE

 S
K

E
N

O
V

A
N

Ý
C

h
 D

Á
TSoftvérové riešenia od Leica Geosystems ponúkajú komplexné riešenie pre zber, registráciu, vizualizáciu, extrakciu, modelo-

vanie, analýzu, zdieľanie a prezentáciu malých, ale aj dátovo rozsiahlych projektov. Sú prispôsobené tak, aby vedeli spracovať 
dáta z ručných laserových skenerov Leica BLK2GO, statických laserových skenerov Leica BLK360, Leica RTC360, Leica Scan-
Station, dronov Aibot, alebo mobilných mapovacích riešení Leica Pegasus: Two, alebo Leica Pegasus:BackPack.

Práca s mračnom bodov v CAD softvéri
Leica CloudWorx je doplnok (zásuvný modul) do grafic-
kých programov pre prácu s naskenovanými dátami. Vý-
hodou práce s Leica CloudWorx je, že pracujete v dobre 
známom prostredí, ktoré sa vďaka CloudWorxu rozšíri 
o nové funkcie pre prácu s mračnom bodov. Umožňuje o.i. 
tvorbu rezov, automatické prekladanie 3D objektov, rých-
ly výber z mračna bodov, kontrolu kolízií, tvorbu 2D a 3D 
výstupov atď. Softvér o.i. podporuje aj export do univer-
zálneho formátu .lgs.

CloudWorx podporuje programy:
AutoCAD, BrisCAD, Microstation, Revit, SmartPlant 3D, 
SmartPlant Review, Navisworks, PDMS.

Softvér pre prácu s mračnom bodov
Leica Cyclone a Leica Cyclone REGISTER 360 sú najpoužíva-
nejšie softvéry pre spracovanie 3D mračien bodov. Umožňu-
jú spracovanie dát z laserových skenerov radu ScanStation, 
BLK2GO, BLK360 a RTC360, mapovacích systémov Pegasus, 
ručných skenerov DPI-8X, alebo multistaníc MS50 a MS60. 
Softvér podporuje export do univerzálneho formátu .lgs.
Dostupné moduly:
  BASIC
  IMPORTER
  REGISTER, REGISTER 360
  SURVEY
  MODEL, MODEL VR Viewer
  TruView PUBLISHER, PUBLISHER Pro
  SERVER 

Leica CloudWorx Leica Cyclone
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Komplexné riešenie pre mobilné mapovanie

Digitalizujte svet bez zastavenia        

Leica Pegasus:BackPack 
Leica Pegasus:Backpack je mobilný mapovací systém 
pozostávajúci z piatich kamier rozmiestnených v 360° 
zornom poli, dvoch líniových laserových skenerov, GNSS 
antény a inerciálnej meracej jednotky (IMU). Celý systém 
je riadený pomocou tabletu a napájaný štyrmi vymeni-
teľnými batériami. Umožňuje tak vysoko efektívny zber 
dát a dokumentáciu interiérov, ale aj ťažko prístupných 
objektov v exteriéri.

Nekonečné možnosti využitia
Systém Pegasus:BackPack umožňuje progresívny zber 
dát pre BIM model budov. Synchronizuje snímky z kamier 
a mračno bodov, čím vytvára komplexné podklady pre 
efektívnu správu budov. Dáta z IMU jednotky zaručujú 
presnú polohu aj v interiéri. Vďaka použitým senzorom 
a absolútnej mobilite nájde systém využitie aj pri mapo-
vaní husto zastavaných oblastí, priemyselných oblastí či 
oblastí postihnutých prírodnou katastrofou. 

Vybrané technické parametre:
 relatívna presnosť 2-3 cm (interiér, exteriér),
 absolútna presnosť 5 cm (exteriér),
 laserový skener s rýchlosťou 600 000 bodov/s,
  GNSS anténa s podporou družíc GPS, GLONASS, Gali-

leo, BeiDou,
 rám z karbónového vlákna, hmotnosť 11,9 kg,
 prevádzková doba systému 4 hodiny.

Leica Pegasus:Two Ultimate
Systém Leica Pegasus: Two Ultimate je kompletné mo-
bilné mapovacie riešenie pre zameranie polohy objektov 
od Leica Geosystems. Hardvérová platforma pozostáva 
z kamier a laserového skenera, GNSS senzora a vstu-
pov pre dodatočné senzory. Jednoduchá inštalácia, pri-
pevnenie na akékoľvek vozidlo bez špeciálnych úprav, 
neobmedzený zber dát či jednoduché rozloženie celého 
systému.

Na nič sa nezabudne
Systém Leica Pegasus:Two Ultimate vyhotovuje súčas-
ne v jednom okamihu kalibrované snímky a naskeno-
vané mračná bodov prostredia naokolo. Snímkovanie 
so zorným poľom 360° a laserový skener zaručujú, že 
už nezabudnete na žiadny objekt a nebudete sa musieť 
vracať späť do terénu zamerať ho. Leica Pegasus:Two 
Ultimate poskytuje voliteľnú zadnú kameru, ktorá 
umožní rozšíriť jeho uplatnenie napr. pre analýzu kva-
lity asfaltovacích prác. Zozbierajte dáta raz, predajte 
ich dvakrát.

Komplexne a rýchlo
Systém Leica Pegasus:Two Ultimate je kompletný sys-
tém so štandardizovaným pracovným postupom zberu 
dát a ich spracovania. Softvér umožňuje vkladanie dát 
do vrstiev pre ďalšie GIS aplikácie. Svetelný senzor za-
ručuje operátorovi, že všetky snímky budú použiteľné pri 
neskoršom spracovaní.

GNSS/INS
Presné určenie polohy

Svetelný senzor
Automatický svetelný 
senzor, ovládanie expozície

Kamerový systém 
4 ks CCD kamier  
360° zorné pole

3D hDS
Leica ScanStation P40

2D Profiler
9012

Model Leica Pegasus:Swift s integrovaným 
 laserovým skenerom a 360° kamerou

Laserový skener
Leica ScanStation P40 
Profiler 9012

Držiaky
Jednoduchý prístup k celému 
systému, ľahšia manipulácia

Napájanie  
Jeden napájací kábel 
Prevádzkový čas 10 hodín

360° kamera
Kamera pre panoramatické 
kalibrované snímky

Spôsob uchytenia
Štandardný strešný  
nosič pripevnenie  
na ľubovoľné vozidlo
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Komplexné riešenie pre mobilné mapovanie Leica Aibot

Inteligentné UAV riešenie pre geodéziu a stavebníctvo
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Kompletné letecké  
mapovacie riešenie 

Leica Aibot predstavuje kompletné 
UAV riešenie pre geodéziu, mapovanie 
a stavebníctvo, ktoré umožňuje rýchly 
a flexibilný zber dát. Systém zazna-
menáva, spracúva a analyzuje milióny 
dátových bodov. Vizualizácia dát po-
skytuje presné a kľúčové informácie, 
ktoré znázorňujú realitu a zlepšujú 
rozhodovanie.

Plne integrovaný  
pracovný postup

Pracovné postupy s Aibot sú založené 
na osvedčených produktoch Leica Ge-
osystems a úplne ho integrujú do sof-
tvéru Infinity pre spracovanie a analýzu 
dát. Takto je UAV technológia prepojená 
s existujúcim geodetickým vybavením, 
ako sú totálne stanice, GNSS a laserové 
skenery, čo zabezpečuje kompletný po-
hľad na váš pracovný projekt. 

Najvyšší letový výkon

Lietajúci dron je špeciálne navrhnutý 
pre profesionálne priemyselné apli-
kácie. Modulárny dizajn robí tento 
systém jednoduchým pre rýchle zo-
stavenie za pár minút. Inteligentná 
správa dát a Leica GNSS technológia 
poskytujú dáta s najvyššou presnos-
ťou. Dron môže byť doplnený o rozlič-
né snímacie senzory.

Leica Aibot 
Inteligentné UAV riešenie pre geodéziu a stavebníctvo 
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Kompletné letecké mapovacie riešenie  
 
Leica Aibot predstavuje kompletné UAV riešenie 
pre geodéziu, mapovanie a stavebníctvo, ktoré 
umožňuje rýchly a flexibilný zber dát. Systém 
zaznamenáva, spracúva a analyzuje milióny 

Plne integrovaný pracovný postup 
 
Pracovné postupy s Aibot sú založené na 
osvedčených produktoch Leica Geosystems 
a úplne ho integrujú do softvéru Infinity pre 
spracovanie a analýzu dát. Takto je UAV 

Najvyšší letový výkon 
 
Lietajúci dron je špeciálne navrhnutý pre 
profesionálne priemyselné aplikácie. 
Modulárny dizajn robí tento systém 
jednoduchým pre rýchle zostavenie za pár 
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Monitorovacie riešenia 

Riešenia pre bezpečnejší svet Most medzi terénom a kanceláriou
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Špecializované riešenia  
pre monitorovacie aplikácie 
v kombinácii s veľkým množstvom 
geodetických, geotechnických 
a meteorologických senzorov 
s plne prispôsobiteľným  
ovládacím softvérom.

Leica GeoMoS      
Flexibilné automatické monitorovacie 
softvérové riešenie. 

Leica GM30
All-in-one GNSS prijímač.

Leica GNSS Spider
Softvér pre správu a spracovanie 
GNSS referenčných staníc.

Leica Nova MS60          
Prvá totálna stanica s umelou inte-
ligenciou sa automaticky prispôsobí 
akémukoľvek prostrediu.

Leica GmX910    
GNSS prijímač s integrovanou anté-
nou pre monitorovanie.

Leica ScanStation P50         
Najpresnejší skener s ultra dlhým do-
sahom až do 1 km.

Leica GmX902   
GNSS prijímač pre monitorovanie.

Leica Nivel 210/220          
Senzor náklonu na presné meranie 
náklonu a teploty.

Leica Aibot
UAV hexakopter navrhnutý pre všetky 
meračské úlohy.

Leica M-Com
Prvé plug and play monitorovacie rie-
šenie.

Leica CrossCheck
Viacúčelový softvérový nástroj pre 
GNSS analýzy.

Leica Nova TM50 
Vysoko presná monitorovacia totálna 
stanica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Riešenia pre bezpečnejší svet 

Monitorovanie  
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Aktuál09 

Leica GeoMoS   
Flexibilné automatické 
monitorovacie softvérové riešenie.  

 

Špecializované riešenia pre monitorovacie aplikácie 
v kombinácii s veľkým množstvom geodetických, 
geotechnických a meteorologických senzorov s plne 
prispôsobiteľným ovládacím softvérom. 

 

Leica GM30 
All-in-one GNSS prijímač. 

 

Leica GNSS Spider 
Softvér pre správu a spracovanie 
GNSS referenčných staníc. 

 

Leica Nova MS60   
Prvá totálna stanica s umelou 
inteligenciou sa automaticky 
prispôsobí akémukoľvek prostrediu. 

Leica GMS910 
GNSS prijímač s integrovanou 
anténou pre monitorovanie. 

Leica GMX902 
GNSS prijímač pre monitorovanie. 

Leica GeoMoS Now!   
Analýzy a vizualizácia dát prístupná 
odkiaľkoľvek. 

Leica Nivel 210/220   
Senzor náklonu na presné meranie 
náklonu a teploty. 

Aibot X6 
UAV hexakopter navrhnutý pre všetky 
meračské úlohy. 

   

 

 

  

 

   

Leica Nova TM50 
Vysoko presná monitorovacia 
totálna stanica. 

Leica CrossCheck 
Viacúčelový softvérový nástroj pre 
GNSS analýzy. 

Leica M-Com 
Prvé plug and play monitorovacie 
riešenie. 

 

Špecializované riešenia  
pre monitorovacie aplikácie 
v kombinácii s veľkým množstvom 
geodetických, geotechnických 
a meteorologických senzorov 
s plne prispôsobiteľným  
ovládacím softvérom.
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Kancelársky softvér 

Most medzi terénom a kanceláriou
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Leica Infinity 

Leica Infinity umožňuje nielen komplexné spracovanie 
objektov s vysokou presnosťou. 3D dáta, dokonca aj ske-
nované dáta z multistanice, alebo odfotené z dronu môžu  
byť pomocou tohto softvéru zobrazené, editované, a ná-
sledne aj prepojené s výsledkami ostatných meraní.  

Softvér je vybavený nástrojmi na vyhotovenie dokumen-
tácie čiastkových, ale aj finálnych výsledkov, pričom ne-
záleží na tom, aký je váš projekt rozsiahly. Všetky dáta, 
výsledky a výstupy sú vo vašom projekteprístupné, ke-
dykoľvek ich potrebujete a môžu byť v prípade potreby 
okamžite odoslané pracovníkom do terénu. Softvér Leica 
Infinity je k dispozícii aj v českom jazyku.

Moduly 
Leica Infinity je modulový softvér, čo znamená, že si jeho 
funkcie môžete vyskladať podľa toho, s akým typom dát 
pracujete a nemusíte platiť za tie, ktoré by ste nevyužíva-
li. K dispozícii sú nasledovné moduly: 
  Domov (import, export, COGO nástroje, vytváranie re-

portov, súradnicový systém, pokročilé kódovanie,  zo-
brazenie dát v Google Earth, letecké snímky Hexagon 
Imagery Program atď.)

  TPS spracovanie dát z totálnych staníc (vytvorenie 
stanoviska/bodu/orientácie, prepočet stanoviska, zme-
na orientácie meraní atď.)

  GNSS spracovanie dát z totálnych staníc (spraco-
vanie jedno/viacfrekvenčných GNSS meraní, komplet-
né nástroje pre analýzu GNSS meraní atď.)

  Nivelácia (úprava niv. ťahu, spracovanie, vytvorenie 
reportu, vyrovnanie niv. ťahu atď.)

  Povrchy (výpočet 3D povrchu, vytvorenie a práca 
s mesh, výpočet kubatúr atď.)

  Skenovanie (skupiny skenov, práca s mračnom bodov, 
meranie v mračne bodov, čistenie mračna bodov)

  Infraštruktúra (vytvorenie cestného objektu, horizon-
tálne a výškové vedenie, priečne rezy, vrstvy materiálu 
atď.)

  Fotogrametrické spracovanie snímok, spracova-
nie snímok z dronu/UAV (zobrazovanie, pridanie 
odkazu k snímke, skupiny snímok, výpočet súradníc 
bodov zo snímok atď.)

  Vyrovnanie (vyrovnanie sietí, 3D výpočty a kombino-
vanie 2D+1D atď.)

  NOVÉ Podpora IFC formátov pre BIM, podpora WMS 
služieb, úprava trojuholníkov pri tvorbe povrchov, rezy 
mračna bodov atď .)

Výstup dát, aký potrebujete
V rámci jedného projektu dokáže Leica Infinity pracovať 
s rôznymi typmi dát a súborov – CAD, XML, ShP a ďal-
šími. Bez akejkoľvek straty dát dokáže softvér všetky 
dáta editovať, archivovať a vytvárať z nich viacero druhov 
výstupných správ a reportov.  
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3D meracie systémy

Amberg GRP System FX   Softvér Amberg Rail   
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Amberg GRP Systém FX je osvedčené univerzálne systé-
mové riešenie určené na precízne a rýchle získanie komplex-
ných dát o geometrii koľaje, smerovom a výškovom vedení 
a určení priechodnosti železničnej trate. Vďaka modulárnej 
konštrukcii umožňuje zostaviť viaceré varianty, ktoré sa 
označujú ako systém GRP, VMS, IMS a novinka IMS GNSS. 
Systém GRP 1000 umožňuje: 
  zameranie a určenie skutočnej polohy koľaje, 
  zameranie a vyhodnotenie geometrie koľaje a jej para-

metrov,
  vytyčovanie a akceptáciu (zameranie) koľajníc pri pevnej 

jazdnej dráhe,
  rýchle a automatické vytvorenie podkladov pre podbíjačku.
Systém GRP 3000 ponúka flexibilné riešenia pre:
  meranie vnútornej a vonkajšej geometrie koľaje, 
  meranie priechodných prierezov (priechodnosti),
  rýchle a automatické vytvorenie podkladov pre podbíjačku.
Systém GRP 5000 umožňuje: 
  rýchle a komplexné zameranie koľaje a objektov popri nej za 

účelom kontroly priechodných prierezov a ich priechodnosti,
  meranie za účelom návrhu a kontroly stavu konštrukcií, 
  vyhotovenie dokumentácie stavu tunelových konštrukcií.  

Systém VMS / IMS 
Vzhľadom na požiadavky zákazníkov pre ešte rých-
lejšie zameranie koľaje boli vyvinuté ďalšie systémy 
– VMS a IMS. Oba systémy dokážu eliminovať najzdĺ-
havejší proces pri meraní vozíkmi GRP, a to postavenie 
a orientáciu totálnej stanice.
Systém VMS (VMS1000, VMS3000) je dvojvozíkový 
systém, kedy je totálna stanica postavená na jednom 
z vozíkov. Vozík s totálnou stanicou sa po úsekoch 
posúva pred druhým meracím vozíkom a určuje jeho 
polohu. 
Systém IMS (IMS1000, IMS3000, IMS500) je založe-
ný na vysoko presných inerciálnych senzoroch. Tento 
systém zabezpečuje presné určovanie polohy vozíka 
v priestore. Sledovanie vozíka totálnou stanicou tak už 
nie je potrebné. Pre presné zameranie koľaje postaču-
je vzdialenosť pevných bodov každých 500 m. Rých-
losť zamerania môže byť až do 5 km/h. Systém dokáže 
merať s presnosťou už od +/- 1 mm.
Poslednou predstavenou novinkou je systém IMS 
GNSS, ktorý prináša kombináciu inerciálneho systému 
s GNSS meraniami.

Senzor Maximálna 
rýchlosť 
merania

Štandardný 
výkon 

Štandardná presnosť Presnosť určenia prevýšenia Presnosť 
merania 
rozchodu

Odporúčaná  
obsluha  
systému

Štandardný 
výkon jednej 

osobyabsolútna relatívna stop&go mód kinematický mód

[m/h] [m/h] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [osoby] [m/h]
Optické 
meranie 100 100 +/- 5 +/- 3 - - - 4 25

GRP 1000
GRP 3000 1000 600 +/- 1 +/- 1 +/- 0,5 +/- 1 +/- 0,3 3 200

VMS 1000 
VMS 3000 2500 1300 +/- 3-5 +/- 3 +/- 0,5 +/- 1 +/- 0,3 3 430

IMS 1000   
IMS 3000
IMS 5000

4000 2500 +/- 2-5 +/- 1 +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,3 2 1250

IMS GNSS 5000 3000 +/- 3 - +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,3 2 1500
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3D meracie systémy

Softvér Amberg Rail   
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Softvér Amberg Rail je modulárny softvér, ktorý umožňuje meranie parametrov koľaje v reálnom čase, či už počas 
jej výstavby, alebo v čase jej pravidelnej údržby. Softvér sa skladá z nasledovných modulov: Survey, SlabTrack, 
Tamping a Clearance.

Prečo Amberg Rail?
  umožňuje kompletnú integráciu do procesu výstavby 

a údržby objektu od plánovania až po zber dát a ana-
lýzu výstupov,

  kombinuje vysoko presné meračské senzory s merač-
skými postupmi prispôsobenými úlohám  v teréne,

  poskytuje systémové nastavenia podľa špecifikácie pro-
jektu, alebo požiadaviek zákazníka atď.

Optimalizácia prostredia podľa potrieb zákazníka:
  centrálny manažment dát pre celý projekt a merané dáta,
  databáza pre statickú aj dynamickú metódu clearance,
  odchýlky koľaje k dispozícii okamžite na stavbe, napr. 

ako podklad pre podbíjačku,
  výkonný editor dát pre detailné analýzy a rozsiahlejšiu
   prípravu korekcií,
  vytváranie flexibilných výstupov podľa potrieb zákazníka.

Amberg Survey ponúka vysoko efektívne zameranie 
existujúcich železničných koľají, pričom obsahuje vý-
konné rozhranie na prenos a analýzu získaných dát pre 
ďalšie aplikácie.

Amberg SlabTrack je integrované meračské riešenie 
optimalizované pre špecifické požiadavky počas vý-
stavby pevnej jazdnej dráhy, monitorovania a údržby 
koľají.  

Amberg Clearance predstavuje modulárne systémové 
riešenie pre automatické meranie prechodového profilu 
na vyhotovenie a kompletizáciu štandardnej dokumen-
tácie a analýz koľají.

Amberg Tamping je vysoko výkonné systémové  
riešenie pre meranie a kontrolu rovinatosti koľají a rých-
le automatické vytváranie dát pre podbíjačku priamo 
v teréne.

Zameranie priechodnosti Telgártskeho tunela so systémom  
Amberg GRP FX, ŽSR – Stredisko železničnej geodézie.
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meračské systémy pre tunely

Meranie v tuneloch pre profesionálov
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Amberg Navigator
Riešenie Amberg Navigator pozostáva z mobilného table-
tu Amberg Navigator a softvéru Amberg  Tunnel pre výpo-
čet projektu a vstupných dát do tabletu. Meračská skupina 
v tuneli ovláda tablet pomocou veľkých grafických ikon na 
dotykovej obrazovke. Následne, podľa vybranej úlohy v tu-
neli, softvérové aplikácie v tablete umožňujú diaľkové ovlá-
danie a navigáciu totálnej stanice, multistanice, alebo lase-
rového skenera so zobrazením výsledkov v reálnom čase.

Založenie projektu
  jednoduché a rýchle zadefinovanie kompletnej geomet-

rie tunela s grafickým znázornením
  flexibilný import dát z produktov Amberg TMS a zo sof-

tvérov od tretích strán
  podpora 3D výpočtov a 3D tunelmetra (skrátenie po-

bytu geodeta v nebezpečnom prostredí) pre použitie 
v šikmých, alebo zvislých šachtách

  výkonné 3D analýzy pre nezávislú kontrolu osi tunela

Realizácia projektu v teréne
  automatizované nastavenie stanoviska a orientácie prí-

stroja stlačením jediného tlačidla bez potreby geodetic-
kých znalostí 

  pre zabezpečenie čo najlepšieho prehľadu v danej úlo-
he, na displeji tabletu sa zobrazujú len tie najdôležitej-
šie informácie 

Ekonomické výhody
  ovládanie totálnej stanice a tabletu nevyžadujú pred-

chádzajúce meračské znalosti
  rýchlejšie razenie tunela a minimalizácia prestojov
  softvér plný funkcií – platíte len za tie, ktoré potrebujete

Amberg Geotechnics
Softvérová aplikácia Amberg Geotechnics je nepostrádateľný nástroj pre geodetov a geotechnických inži-
nierov pracujúcich na výstavbe podzemných projektov. Komplexné softvérové riešenie umožňuje efektívne, 
cenovo úsporné meranie a vyhodnotenie deformácií tunelovej konštrukcie rovnako dobre ako aj pri pre-
vádzkovej údržbe.

Výhody Amberg Geotechnics:
  geotechnické merania a podpora geotechnických sen-

zorov, 
  rozpoznanie potenciálnych rizík a odhalenie pohybov,
  dátový tok bez potreby manuálneho spracovania, od 

importu dát až po výstupné správy s výstavby, 

  transformácia skenovaných dát do reálnych výsledkov  
priamo v tuneli

  vysoká efektivita pri často opakovaných úlohách

  správa a manažovanie viacerých miest výstavby
  3D vizualizácia tunela,
  rýchle vyhodnotenie konvergenčných a geotechnických 

senzorov v jednotnom systéme,
  rýchle vyhodnotenie dát a flexibilné nastavenia výsled-

kových výstupov atď.

Jeden tablet pre navigáciu, vytyčovanie  
a kontrolné merania celého tunela.

Amberg Navigator spolupracuje aj s laserovými  
skenermi a multistanicami Leica.
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TMS.  Je to modulárny softvér, ktorý umožňuje zachytiť celý proces výstavby tunela až po jeho údržbu. Použitie softvéru 
Amberg Tunnel znižuje počet potrebných softvérov, ktoré by ste inak počas rozsiahleho plánovania, výstavby a následného 
monitoringu tunela potrebovali, vystačíte si len s jedným softvérovým balíkom. Šetríte tak náklady na potrebné  softvérové 
licencie, ako aj čas potrebný na zaškolenie. 

Prečo Amberg Tunnel?
  jeden softvérový balík pre všetky typy úloh počas
  výstavby tunela a jeho údržby,
  jednoduché pracovné postupy a užívateľsky prívetivé 

prostredie softvéru,
  35 rokov skúseností s vývojom riešení pre tunelové stavby,
   kompletná integrácia do procesu projektovania a  údržby 

od plánovania až po realizáciu v teréne,  
  možnosť práce s dátami v cloude.

Optimalizácia prostredia podľa potrieb zákazníka
   minimálny čas potrebný na inštalácie softvéru a zaško-

lenie obsluhy,
   všetky merania a úlohy dostupné v projekte tunela nielen   

v kancelárii, ale aj v teréne,
   spracovanie skenovaných dát v reálnom čase s možnosťou        

okamžitého vytýčenia bodov kritických oblastí v tuneli,
   BIM kompatibilita - merania a analýzy v 3D.

Definícia projektu v 3D
   jednoduché, užívateľsky prívetivé prostredie,
   rýchla a jednoduchá definícia kompletnej geometrie tune-

la priamo s grafickou kontrolou projektu, 
   flexibilný prenos dát projektu zo softvérov tretích strán, 
   manažment viacerých miest výstavby v rámci jedného 

projektu, 
   vizualizácia projektu tunela v 3D.

efektívne analýzy a automatické reporty
   rýchla a jednoduchá synchronizácia meraní, 
   analýza a vizualizácia meraných dát v 2D a 3D,
   vysoký stupeň automatizácie vďaka inteligentnej databá-

zovej štruktúre a inteligentným algoritmom,
   flexibilné generovanie reportov podľa požiadaviek projek-

tu a možnosť exportu do BIM softvéru.

Jednoduché  a rýchle meranie
Amberg Applications sú výkonné aplikácie integrované v to-
tálnych staniciach Leica Geosystems (TS15, TS16, MS60). 
Pozostávajú z dvoch základných modulov Amberg SetOut 
a Amberg ProScan Plus. Oba pritom obsahujú modul Am-
berg SetUp, ktorý umožňuje automatické nastavenie totál-
nej stanice na stanovisku.

Amberg Navigator je meračské riešenie, ktoré umožňuje  
meranie pomocou tabletu a intuitívneho systému, prispôso-
beného na jednoduché a zrozumiteľné postupy s možnos-
ťou pridelenia rôznych práv každému užívateľovi. Na rýchly 
prechod z merania do vytyčovania stačí kliknutie prstom 
na tablete. Jediný tablet umožňuje ovládať laserový skener 
a totálnu stanicu.
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Leica iCON alpine

Úsporný systém úpravy zjazdoviek
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Sneh je cenná surovina a technický zvlášť. Lyžiarske strediská sú stále viac závislé od technického snehu, ktorý pre ne pred-
stavuje jeden z najvyšších prevádzkových nákladov. Jeho výroba, udržiavanie a optimálne využitie až do konca sezóny sa 
tak stáva výzvou pre veľký potenciál úspor. Stále viac zimných stredísk preto využíva modernú GNSS technológiu z dielne 
Leica Geosystems zameranú na efektívne riadenie svojich snehových infraštruktúr.

Zníženie nákladov rádovo o 10 000 €
Leica iCON alpine významne znižuje prevádzkové náklady, predlžuje lyžiarsku sezónu strediska a umožňuje pracovať šetr-
nejšie k životnému prostrediu. Výsledkom je, že sa znižuje potreba výroby technického snehu, spotreba vstupov (voda, 
el. energia), čas prevádzky a spotreba paliva SPV i pracovný čas obsluhujúceho personálu.

Pri výrobe technického snehu hovoríme o 10 cm vrstve snehu. Možno si poviete, čo je to 10 cm počas celej sezóny? Ale aký 
objem snehu treba vyprodukovať navyše len preto, že nemáme dostatočne presné údaje o jeho množstve? A tak zasnežuje-
me kritické miesta, alebo do nich presúvame sneh z miest, kde je ho viac. Avšak s akou presnosťou dokážeme určiť, o aký 
objem ide? Manuálne merania a odhady sú priveľkým luxusom. Vráťme sa ale k tým 10 cm. Povedzme, že celková rozloha 
zjazdoviek je 25 ha a náklady na výrobu sú 2 €/m3. Teda každých 10 cm vyrobeného snehu stojí 50 000 €. Ak chcete ušetriť 
nemalé finančné prostriedky, Leica iCON alpine vie, ako na to.

Komplexný systém a osvedčená technológia
Systém Leica iCON alpine vyvinutý v spolupráci so značkou PRINOTH pozostáva z týchto základných častí:
  ako riadiaci systém stroja je použitý osvedčený systém z rodiny Leica iCON pre riadenie nivelácie zemných strojov, ktorý 

denne využívajú tisíce buldozérov, bagrov či asfaltových finišérov na staveniskách po celom svete,
  ako referenčný model sa používa digitálny 3D model letného terénu, ktorý je počiatočným bodom pre meranie hĺbky 

snehu,
  ako referenčná sieť na zaručenie presnosti môže slúžiť referenčná stanica, alebo služba referenčnej siete Leica SmartNet, 
  pre fungovanie celého systému nepotrebujete budovať IT infraštruktúru, postačuje iba pokrytie mobilnou sieťou

Mapovanie letného terénu s lidarom Pohodlné plánovanie, riadenia a kontrola Sledovanie vykonanej práce a stavu areálu

 Jednoduché a intuitívne ovládanie    Podrobné informácie priamo v kabíne Dáta v reálnom čase dostupné v kancelárii
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    Leica iCON alpine

Referencia – inštalácia 4 ks Leica iCON alpine pre TMR   

S
Y

S
T

É
M

 Ú
P

R
A

V
Y

 Z
JA

Z
D

O
V

IE
KSnow management začína na svahu

Získavanie dôležitých informácií o teréne, hrúbke snehovej vrstvy, jej aktuálnej polohe v rámci zjazdovky, zefektívnenie 
a optimalizácia pracovných postupov, rovnako ako značné finančné úspory pri prevádzke zjazdoviek boli kľúčovými faktormi 
pri rozhodovaní o nákupe systému Leica iCON alpine pre spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a.s.
 
Operátor snežného pásového vozidla (SPV) má odteraz možnosť priamo na displeji ovládacieho panela vidieť aktuálnu 
hrúbku snehovej vrstvy s centimetrovou presnosťou. Môže tak ihneď reagovať a prispôsobiť prácu aktuálnym podmienkam. 
Navyše namerané údaje sa v pravidelných intervaloch odosielajú prostredníctvom služby Leica ConX do riadiaceho centra 
a následne sú spracovávané a analyzované. Tým je zaručená kontrola aktuálneho stavu zjazdoviek a monitorovanie pohy-
bu SPV. Na základe týchto dát je možné cielene a dlhodobo plánovať výstavbu zjazdoviek v úzkej súčinnosti so systémom 
zasnežovania. To znamená, že zasnežovať sa bude len tam, kde sú kritické hrúbky, a naopak nemusí sa zasnežovať v oblas-
tiach s bohatou snehovou pokrývkou.

Základné údaje o realizovanej inštalácii

  inštalácia štyroch kompletných 3D systémov Leica iCON alpine
  konfigurácia a kalibrácia systémov
  inštalácia a konfigurácia GNSS referenčných staníc Leica
  školenie operátorov SPV a obsluhy
  inštalácia a zaškolenie personálu na softvér
  mapovanie letného podkladového terénu lidarom
  tvorba 3D modelu terénu pre ovládací panel
  služba Leica ConX na komunikáciu medzi strojom a kanceláriou
  lokalita: Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso

Fotografie z inštalácie

V rámci príprav na inštaláciu a spojazdnenie systému bolo potrebné zmapovať 
letný podkladový terén, na ktorý bude v zimných mesiacoch padať prírodný, resp. 
umelý sneh tvoriaci zjazdovku. S prihliadnutím na požiadavku presnosti a rých-
losti mapovania sme zvolili prácu s lidarom, naším produktom lidaretto. Realizácia 
zberu dát bola kombinovaná, prevažné množstvo dát sa naskenovalo lidarettom 
upevneným na aute. Menej prístupné miesta v porastoch boli mapované lidare-
ttom priprevneným na batohu a fyzickým prejdením terénu. Následne bol vytvo-
rený podkladový 3D model terénu, ktorý bude počas práce s SPV slúžiť ako refe-
renčný model na zisťovanie hrúbky snehovej pokrývky a jej efektívnu distribúciu 
v lyžiarskom stredisku. Inšpirujte sa týmto príkladom možnosti použitia modernej 
geodetickej techniky.

Sieťová služba na získavanie korekcií Leica SmartNet bude slúžiť ako záložný 
zdroj na určenie presných údajov o polohe pre SPV, rovnako ako aj pre plánovanie 
a kontrolu v kancelárii. V prípade výpadku signálu z referenčnej stanice z dôvodu 
členitého terénu budú k dispozícii údaje zo siete Leica SmartNet.

Informujte sa o uvedených technológiách na geotech@geotech.sk.

Produkty a riešenia GeOTeCHu v akcii: lidaretto a SmartNet
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Prečo si kúpiť prístroje Leica Geosystems

Aké faktory vziať do úvahy pred kúpou nového prístroja 
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nica, GNSS rover, 3D skener, dron atď.) si vždy vyžadu-
je posúdenie viacerých faktorov. Jeden z najdôležitejších 
faktorov, ktorý hovorí o najlepšom pomere cena/výkon, 
je faktor celkových nákladov na vlastníctvo prístro-
ja (TCO). Táto komplexná hodnota sumarizuje všetky 
investície do vášho prístroja počas celej doby jeho život-
nosti. TCO kombinuje kúpnu cenu, prevádzkové nákla-
dy, technickú podporu, servisné zásahy,  ako aj životný 
cyklus prístroja. Pri rozhodovaní sa o kúpe prístroja je 
nevyhnutné zvážiť všetky tieto faktory  a zamerať sa na 
dlhodobú perspektívu vašej kúpy, nielen na momentálnu 
kúpnu cenu.

čo vziať do úvahy predtým,  
ako si kúpite prístroj
Okrem výberu konkrétneho modelu prístroja je potreb-
né zvážiť aj jeho TCO. Tento faktor zahŕňa všetky priame 
a nepriame náklady, ktoré vznikajú, keď sa rozhodnete 
kúpiť nový prístroj. Tu sú aspekty, ktoré je potrebné zvá-
žiť.

1.  Pred kúpou prístroja je potrebné, aby ste si vy a čle-
novia vášho tímu spravili prieskum dostupných mode-
lov v rámci tej istej kategórie, porovnali ich navzájom 
a zistili podmienky kúpy u ich predajcov. Keďže čas sú 
peniaze, správny výber spoľahlivého partnera vám po-
môže skrátiť túto fázu, a zároveň tak ušetriť peniaze.

2.  Pri kúpe je cena prístroja viac, ako len to, čo vidíte 
na prvý pohľad. Do ceny prístroja je potrebné zahrnúť 
napr. aj budúce náklady na prevádzku, alebo prípadné 
úspory počas života nástroja (obr.1).

3.  Používanie/prevádzka nového prístroja začína  zaško-
lením zamestnanca a pokračuje  produktivitou vášho 
tímu pri každodennom používaní nástroja. Bez spoľah-
nutia sa na kvalitnú telefonickú, alebo emailovú podpo-
ru to niekedy ide len ťažko.

4.  Náklady na údržbu - vždy sa uistite, že viete, ako často 
bude potrebné s vaším prístrojom navštíviť servis. 
Skontrolujte ceny náhradných dielov a ich dostupnosť 
v priebehu času (aj pre staršie, alebo vyradené prístro-
je), potenciálne náklady na opravu, náklady na údržbu 
a záruku na softvér.

5.  Náklady na prestoje - v prípade, že váš prístroj nefun-
guje, alebo prestane pracovať, budete musieť vziať do 
úvahy dodatočné náklady na prácu, náklady na zmeš-
kanú výrobu, a dokonca aj nespokojných zákazníkov 
(ovplyvňujúcich vaše budúce projekty).

6.  Náklady pri konci životnosti produktu - čo sa stane, 
keď už prístroj prestanete  používať? Budete ho môcť 
predať za rozumnú/ziskovú cenu (cenová stabilita)? 
Aké vysoké sú náklady na likvidáciu, alebo vyradenie 
z prevádzky? Vaša investícia sa vyplatí len vtedy, ak 
má váš nástroj hodnotovú stabilitu.

Nie je všetko len o kúpnej 
cene prístroja
Vzhľadom na viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú výber 
správneho prístroja, je potrebné si túto investíciu vopred 
poriadne naplánovať. Nový prístroj neprináša len schop-
nosť plniť nové úlohy, alebo to, že budete rýchlejší v rámci 
vášho pravidelného pracovného postupu, ale často je spo-
jený aj s novými úlohami pre vás, alebo vašich zamest-
nancov. Váš tím by mohol potrebovať nové školenie, alebo 
kvôli novým úlohám a rastúcemu pracovnému zaťaženiu 
bude potrebné zamestnať nových členov.

Aby ste presne naplánovali svoje finančné zdroje, je po-
trebné zvážiť odhady nákladov na servisné centrá, ná-
klady na opravy a údržbu, aktualizácie softvéru, alebo 
prípadné prestoje. Na zníženie tohto rizika existuje faktor, 
ktorý vám pomôže presne naplánovať vašu investíciu- 
faktor kvality vášho vybavenia. 

Čím vyššia kvalita, tým menej problémov budete mať po-
čas životnosti prístroja. Predstavte si kúpu drahého auta 
- nie je to len radosť z jazdy, ale aj dlhodobá investícia. 
O niečo vyššia počiatočná nákupná cena kvalitného vy-
bavenia sa časom určite vyplatí.

Revolučný GNSS rover Leica GS18T.

Pri investovaní  do kúpy prístroja je potrebné zvážiť  
oveľa viac, ako len to, čo vidíte na prvý pohľad.

Nákupná
cena

Servis
Technická podpora
Prevádzkové náklady
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Prečo si kúpiť prístroje Leica Geosystems
Aké faktory vziať do úvahy pred kúpou nového prístroja

Najnižšie TCO, najvyššia kvalita
Prístroje od Leica Geosystems ponúkajú najnižšie TCO, 
čo dokazuje celková globálna spätná väzba od našich 
zákazníkov. Aj keď počiatočná nákupná cena alternatív-
nych prístrojov môže byť nižšia, ako je to u prístrojov 
od spoločnosti Leica Geosystems, celkové náklady počas 
celého životného cyklu prístroja sú nižšie. Zohľadnené sú 
pritom všetky faktory, ktoré ovplyvňujú náklady na kúpu, 
prevádzku a servis prístrojov. Hlavnými faktormi, ktoré 
taktiež prispievajú k najnižšiemu TCO prístrojov Leica Ge-
osystems, sú celosvetovo najväčšia produktivita, spoľah-
livosť a dlhodobé uchovanie ich hodnoty.

Hodnota prístrojov
Hodnota prístrojov Leica Geosystems zostáva vysoká po-
čas celej prevádzkovej doby a aj následne po nej, najmä 
v porovnaní s rovnakými prístrojmi od iných výrobcov. 
Aby ste ocenili skutočnú hodnotu kvalitného vybavenia, 
dôležitá je pravidelná údržba prístrojov.

Produktivita
Prístroje Leica Geosystems pomáhajú zvýšiť vašu produk-
tivitu, pretože ste vďaka nim schopní merať a vytýčiť väč-
ší počet bodov. Podľa testov sú totálne stanice Leica Ge-
osystems produktívnejšie o 10–20 %, ako porovnateľné 
nástroje. Testy berú do úvahy čas na nastavenie totálnej 
stanice, na meranie a vytyčovanie bodov.
Spôsob obsluhy prístroja má rozhodujúci vplyv na celkovú 
produktivitu v teréne. Ide o spôsob, ako merač zacieli, 
odmeria cieľ a pracuje s totálnou stanicou.
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Manuálne totálne stanice
 Leica FlexLine TS03, TS07, TS10.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť a odolnosť prístrojov spoločnosti Leica Geo-
systems významne redukuje náklady na servis a znižuje 
počet neplánovaných prestojov.

Naše balíčky starostlivosti o zákazníkov (CCP) zabezpeču-
jú, že z vašej investície získate späť maximálnu hodnotu. 
Pri nákupe našich CCP budete vždy vedieť, ktoré náklady 
musíte zvážiť. Tiež to znamená: 

  menej prestojov vďaka výnimočnej kvalite, spoľahli-
vosti a výdrži, ktoré sú podložené premysleným výbe-
rom najlepších dostupných materiálov, výrobou a kom-
plexným testovaním požiadaviek na vysokú kvalitu.

  v prípade,  že by sa niečo pokazilo, nebudete sami. 
Servisné stredisko a dostupnosť náhradných nástrojov 
udržia vašu firmu v chode.

Na záver
Existuje veľa faktorov, ktoré je potrebné vziať do úva-
hy pri kúpe nového prístroja a pri hľadaní jeho najniž-
šieho  TCO. Keďže pri kúpe robíte rozhodnutie, ktoré 
siaha ďalej do budúcnosti, je potrebné si uvedomiť, 
že kúpna cena je viac, ako len to, čo vidíte na prvý 
pohľad.

Zvážte všetky potenciálne rizikové faktory nákupu prí-
strojov a budete schopní dodať svoje projekty včas, 
vyhnúť sa neočakávaným nákladom navyše a v noci 
budete môcť pokojne spávať.

Spoľahnite sa na prístroje Leica Geosystems a sústreďte sa len na svoju prácu.
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Starostlivosť o zákazníka
S

T
A

R
O

S
T

LI
V

O
S

Ť
 O

 Z
á

K
A

Z
N

íK
A

Komplexné servisné služby na jednom miesteBalíček starostlivosti o zákazníka

Dôkazom poctivého prístupu k zákazníkovi je aj produkt Leica CCP (Customer Care Package), tzv. Balík  starostlivosti 
o zákazníka. Tento zaručí, že vaše totálne stanice, GNSS systém, skener, alebo PC softvér budú vždy aktualizované 
a vo výbornom stave. Zakúpením balíka Leica CCP získate nielen nové verzie softvérov, ale aj globálnu podporu celosve-
tového servisného tímu Leica Geosystems. Spoluprácu s ním zabezpečuje autorizovaný servisný partner Leica Geosys-
tems, firma GEOTECH Bratislava s.r.o.

Základný balík - CCP Basic
Vybrať si môžete z piatich CCP balíčkov (základný, modrý, bronzový, strieborný a zlatý), ktoré poskytujú rôzne benefity 
starostlivosti o zákazníka. Zakúpením základného balíka získate možnosť nahrať do vášho prístroja najnovší firmvér bez 
ohľadu na to, aký je momentálne v prístroji. Zároveň získate prístup k VIP technickej podpore a aktuálnym verziám 
firmvéru pre váš prístroj počas 1 roka od zakúpenia CCP balíka.

Výhody CCP:
  pravidelná aktualizácia programov a operačného systé-

mu prístroja,
  pravidelné servisné prehliadky a kontrola prístroja,
  viacnásobné vyhotovenie kalibračných certifikátov,
  predĺžená záruka,
  prístup užívateľov softvéru Leica Infinity k databáze  or-

tofotomáp v šírke 30 cm z celého sveta.

Ako získať CCP a aká je cena?
V prípade záujmu vám ďalšie informácie a ceny balíčkov radi 
poskytneme prostredníctvom emailu geotech@geotech.sk, 
alebo na tel. čísle 02 6241 0823.

Vždy aktuálne verzie firmvérov 
Pre maximalizáciu výkonu a prispôsobenie sa rýchlo meniacim sa požiadavkám praxe Leica Geosystems poskytuje niekoľ-
kokrát ročne vždy nové aktualizácie svojich softvérov a firmvérov v prístrojoch. Vďaka novým verziám má zákazník k dis-
pozícii často úplne nové funkcie, zdokonalenie už existujúcich na základe podnetov samotných zákazníkov alebo vylepšenie 
rýchlosti a efektivity práce s dátami. Pre aktuálne dostupné verzie nás neváhajte kontaktovať na geotech@geotech.sk.   

Prístroj  Aktuálna verzia

Totálne
stanice 
a Multistanice

LS10/LS15 3.11

TPS1200/TS30/TM30/TS12P 9.03

FlexLine TS03/TS07/TS10 1.10

Viva TS11/TS12Lite/TS15 8.50

Nova TS50/TM50/MS50 8.50

Viva TS13/TS16 4.50

Nova TS60/MS60 4.50

Skenery ScanStation C5/C10 2.80

ScanStation P15/P20 2.90

ScanStation P16/P30/P40/P50 2.90

BLK360 1.2.3

RTC360 2.02

GeOSHOP.sk
Výhodné nákupy aj cez mobil
Pre našich zákazníkov sme pripravili moderný internetový obchod s množ-
stvom užitočných funkcií pre pohodlnejšie a výhodnejšie nakupovanie. Jed-
noduchý  objednávkový proces, rýchle vyhľadávanie a filtrovanie produktov 
pre jednoduchšiu orientáciu v našom sortimente.  

GEOSHOP.sk má responzívny dizajn, čo znamená, že užívateľské rozhranie 
je navrhnuté tak, aby ste mohli meraciu a geodetickú techniku od Leica 
Geosystems pohodlne nakupovať aj pomocou svojho mobilu, alebo tabletu. 

Prístroj  Aktuálna verzia

Ovládače RX900/RX1210/RX1220/CS09 9.03

Viva CS10/CS15 8.50

CS20/CS35 4.50

GNSS antény GS07 4.50

GS08/GS08plus 6.402

GS09 6.215

GS10/GS14/GS15 8.00

GS16 8.00

GS18T 4.50

Softvér Leica Infinity 3.2.1

Leica Cyclone 9.4.2

Leica Cyclone REGISTER 360 1.6.2

www.GeOSHOP.sk | 
obchod@geoshop.sk | 

0911 902 911| 

Aktuálne dostupné verzie firmvérov v prístrojoch Leica Geosystems uvádzame v tabuľkách nižšie (k 17.10.2019)
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Podpora a servis
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Pravidelná kalibrácia
Kalibrácia geodetických a stavebných meracích prístrojov, teda pravidelné overovanie presnosti merania, sa stáva čoraz 
dôležitejšie či už z požiadavky užívateľa, alebo zadávateľa prác, ktorí potrebujú overiť a dokumentovať stanovené požia-
davky na presnosť prístroja pre daný kontrakt. Výsledkom kalibrácie je vydanie certifikátu „Calibration Certificate Blue, 
Bronze, alebo Silver s uvedenými nameranými hodnotami. Vďaka svojej výpovednej hodnote je certifikát Silver medzi 
geodetmi najžiadanejší, pričom však jeho cena je na úrovni certifikátu Bronze.  

Pokiaľ prístroj nemá len jedného užívateľa, prípadne si ho požičiava viacero užívateľov, kalibráciou je možné odhaliť 
prípadný náraz, alebo pád, aj keď na tele prístroja nie sú viditeľné známky poškodenia. Skoré odhalenie závady môže 
majiteľovi ušetriť nemalé finančné prostriedky.   

Okrem potreby kalibrácií a kalibračných certifikátov by sme radi vyzdvihli význam pravidelnej servisnej údržby merač-
skej techniky. Odporúčame minimálne dvojročné intervaly údržby najmä s ohľadom na zachovanie fyzikálnych vlastností 
tesnení, čo má významný dopad na celkovú životnosť prístroja a na prevenciu prípadných závažnejších porúch.

Popri pravidelnej údržbe hardvéru pri geodetických prístrojoch je rovnako vhodné mať v prístroji aj aktuálnu verziu firm-
véru. Táto môže významne prispieť k stabilite systému, a zároveň ponúkne nové funkcie a aplikácie. 
Pri väčších opravách prístrojov, kde je nevyhnutné urobiť inicializáciu systému, je niekedy nemožné opravu realizovať 
bez platnej softvérovej údržby. Je to dané súbežným vývojom firmvéru geodetických prístrojov a servisných progra-
mov. Udržujte preto svoj prístroj v aktualizovanom stave. Budete pracovať rýchlejšie a vyhnete sa prípadným zbytočným 
ťažkostiam pri opravách. 

Záručné a pozáručné opravy
Naše autorizované servisné stredisko sa špecializuje na testovanie a kalibrácie totálnych staníc, GNSS prístrojov a sta-
vebných prístrojov, ako aj na záručné a pozáručné opravy. Prístroje Leica sú často nasadzované do tých najťažších 
pracovných podmienok, čo si časom vyberá svoju daň. Mnohé prístroje k nám prichádzajú v značne poškodenom a ex-
trémne opotrebovanom stave. Vďaka výbornej výbave a dlhoročným skúsenostiam dokáže náš servisný tím opraviť aj 
prístroje, na ktoré si v iných servisoch už netrúfajú, nemajú dostatočné vybavenie, kvalifikáciu, alebo autorizáciu od 
výrobcu. Bližšie informácie vám radi poskytneme na servis@geotech.sk. 

Ukážka precíznej práce v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu 
- GEOTECH Bratislava s.r.o. (kompletná údržba prístroja)

Ukážka „opravy“ v neautorizovanom servise. 
Preseknuté komunikačné káble a ohnutý vysúvací 

kolík na CF pamäťovú kartu.




