
Vážení přátelé,
Stále není vyloučeno, že Vám i letos budeme moci osobně předvést naši nabídku na tradiční Leica Tour. Stejně 
jako v minulých ročnících máme zajímavé novinky, jako např. nový GNSS přijímač s fotogrammetrickou kamerou 
GS18 I, vylepšené totální stanice Captivate TS16, TS13 a rychlý vývoj softwaru pro 3D laserové skenování. Ko-
nání akce přihlášeným účastníkům potvrdíme zhruba týden předem, včetně upřesnění podmínek, za kterých se 
setkání bude (nebo nebude) moci konat. Pokud bude akce virtuální, oslovíme samozřejmě přihlášené účastníky 
s potřebnými detaily. Těšíme se na viděnou.

Filip Kobrle

Novinky v Captivate – GS18 I a vylepšené totální stanice
Srpen 2020 znamenal další mezník ve využívání GNSS technologií. Do již 
existujícího přijímače s inerciálním sklonoměrem přidala Leica fotogrammet-
rickou kameru. Tento nový přístroj se jmenuje GS18 I. Díky němu je možné 
určovat nepřístupné body ze sérií snímků metodou průsekové fotogrammet-
rie a to již v terénu v kontroleru nebo v softwaru Infinity, který se také 
rychle vyvíjí. Na podzim 2020 také Leica vylepšila stávající totální stanice 
Captivate TS16 a TS13, které mají nově AutoHeight – systém pro měření 
výšky přístroje nad bodem pomocí laseru laserové olovnice, což urychluje 
práci při orientaci stanoviska.

3D skenery a software pro 3D skenování
Leica Geosystems má v současné době nejucelenější nabídku 3D lasero-
vých skenerů od malých ručních až po nejpřesnější statické skenery, konče 
mobilními mapovacími systémy. Dynamický vývoj se nyní orientuje hlavně 
na software a dají se na něm vysledovat dva trendy. Prvním trendem je 
sjednocení publikací na cloudových serverech tak, aby se objemná data do-
stala co nejsnáze do rukou nejen profesionálů, ale i širšího publika, kteří již 
nepotřebují složité softwary na to, aby si mračno prohlíželi a prováděli v něm 
základní měření. Druhým trendem je automatizace vyhodnocení a analýz 
hlavně v CAD a BIM ve stavebnictví tak, aby se s minimálními zásahy obsluhy 
docílilo požadovaných výsledků.

GNSS pro sběr GIS dat – FLX100
GNSS zařízení pro sběr GIS dat mají trend, že se již výhradně zaměřují na využívání 
vašich vlastních mobilních zařízení – chytrých telefonů a tabletů, ke kterým Leica do-
dává přesnou pozici pomocí svých přijímačů. Jedním takovým přijímačem je novinka 
pod názvem FLX100 – externí GNSS RTK přijímač, který lze dát buďto na tyčku nebo 
ho pomocí speciálního držáku můžete umístit přímo nad mobil a získat tak přesný ruční 
přístroj. Pro sběr dat lze využít aplikaci od Leicy Zeno Mobile pro Android nebo pomocí 
rozhraní Zeno Connect využít aplikaci vlastní nebo od jiného dodavatele na jakémkoli 
operačním systému.

Koncern HEXAGON skrze svou dceřinnou společnost Leica Geosystems provozuje globální síť GNSS permanent-
ních referenčních stanic HxGN SmartNet, s jejímiž službami právě vstupuje na český trh. SmartNet v ČR využívá 
nasdílená data ze státní sítě CZEPOS, která je vybavena přijímači Leica GR30. Přidanou hodnotou sítě SmartNet 
bude možnost poskytování speciálních služeb pro přístroje Leica, možnost integrace produktů do prodejní sítě 
Leica a integrovanou technickou podporu. V rámci sítě SmartNet také snadno pořídíte zápisné i do jiných států, 
protože síť pokrývá většinu západní a střední Evropy, Rusko, celou Severní Ameriku a Austrálii.

GEFOS a.s., zastoupení Leica Geosystems pro ČR
Kundratka 17, 180 82, Praha 8
Tel.: 283 842 620
Email: obchod@gefos.cz
www.gefos-leica.cz

Informační občasník
Leden 2021 – novinky na Leica Tour


