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Základná klasifikácia priestorových modelov 

• Rôznorodé uplatnenie 

 

• Najpresnejšia a najdokonalejšia reprezentácia 

tvaru, vzhľadu a polohy objektu 

 

• V súčasnosti vzostup inteligentného 

modelovania (BIM) 

Vektorizácia Textúrovanie Animácia Rendering 



Bezkontaktné geodetické meracie technológie 

Laserové 
skenovanie:  

- terestrické 
(TLS) 

- letecké 
(LIDAR) 

Fotogrametria 

- pozemná 

- letecká (napr. 
UAV) 

Diaľkový 
prieskum 

Zeme 

- optický 
princíp 

(multispectral, 
hyperspectral) 

- radarový 
princíp 

(INSAR) 



Bezkontaktné geodetické meracie technológie 

 

• Výhody (presnosť, kvalita)  

 

• Nevýhody (financie, čas) 

 

• Proces realizácie projektu (4 etapy) 



Historická stanica lanovky v 
Tatranskej Lomnici 



• Nielen geodetické zameranie (P-
V), ale tiež TLS 

 

• Výsledkom množina bodov (RGB) 

 

 

 



 

• Rôznorodosť softvérov 

 

• Plošný 3D model na podklade 
bodového mračna a 
pasportizačnej dokumentácie 

 

• Izometrická vektorizácia a 
vlastná rotácia SS 

 

• Pasport (stavebný, technický 
priestorový) 







Starý kaštieľ v Budimíri 



• Porovnanie priestorovej polohy objektu s 
metódou TLS 

 

• Porovnanie dvoch metód z hľadiska presnosti 



• 3D model určený na princípe TIN 

 

• Príliš nepravidelné objekty – fotogrametria 

 

• Detailnosť architektonických prvkov 



Štôlňa Jozef v Gelnici 



• Metóda TLS a fotogrametrie 

 

 

• Výsledky interpretované 

prostredníctvom 3D modelov 

 

 

• Následne vystavený v priestoroch 

baníckeho múzea v Gelnici  

 

 

• Dokumentácia vyhotovená na 

základe banskomeračského 

predpisu.  

 

 

• Propagácia už existujúcej expozície 





Cyklistický velodróm v Prešove 



• Podklad pre 

rekonštrukciu a následnú 

certifikáciu 

 

• Výsledný 3D z mračna 

bodov 

 

• Vertikálne rezy objektom  





Rafinéria v Pavlovciach nad 
Uhom 



• Využitie terestrického laserového 
skenovania na určenie rozsahu 
deformácie 

 

• Deformácia meraná z vnútra nádoby 



• Grafické vyjadrenie polohy a rozsahu 
deformácie 

 

• Numerické vyjadrenie vtlačenia alebo 
vydutia oceľového plášťa 

 

• Analýza výsledkov a posúdenie opravy 
jednotlivých zváraných spojov (rezy v 
miestach s navyšším stupňom 
deformácie) 



Ďalšie aplikácie využitia a 
nahliadnutie do iných metód 



Výpočet hydrodynamických modelov trupov plachetníc 



Kalvínsky kostol v Pederi 

• Architektonické účely 

• Metóda konvergentného snímkovania 



Huta Karol vo Vlachove 



Hrad Slanec   Varna František Solivar 



Mengusovská dolina 
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