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Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie 

a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, 

legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a realizace letu. Druhá část 

je orientovaná na zpracování výsledků, konkrétně na testování přesnosti dat 

získaných z bezpilotního prostředku v kombinaci s GNSS modulem a bez něj. Data 

jsou vyhodnocena ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek –

 základní a účelové mapy. Přiblíženy jsou i teoretické základy, z nichž práce vychází. 

Cílem práce je poukázat na efektivní využití GNSS modulu Emlid Reach a bezpilotních 

prostředků v geodézii. 
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The master´s thesis deals with the application of unmanned aerial vehicle (UAV) 

in photogrammetry and mapping. The first part describes the UAV that was used for 

imaging, legislative restrictions resulting from its operations, planning and realization 

of the flight. The second part of this thesis is focused on processing results, especially 

on evaluation the accuracy of the results gained by UAV with and without a GNSS 

module. The data are evaluated in the 3rd accuracy rating class (ČSN 01 3410). The 

theoretical principles are explained as well. The main aim of the thesis is 

to demonstrate the effective use of the GNSS module Emlid Reach and the 

unmanned aerial vehicle in geodesy.  

photogrammetry, unmanned aerial vehicle, UAV, global navigation satellite system, 

GNSS, ground control point, orthophoto, Emlid Reach, multicopter, drone   



 

 

 

Bc. Veronika Martináková Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV. Brno, 2018. 68 

s., 10 příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

geodézie. Vedoucí práce Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.  

 

  



 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 22. 5. 2018  

   Bc. Veronika Martináková 
autor práce  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování patří mému vedoucímu diplomové práce Ing. Petrovi Kalvodovi, Ph.D. za 

připomínky a čas věnovaný konzultacím a také firmě SkyMaps s.r.o., bez které by tato 

práce nemohla vzniknout. Ráda bych také poděkovala svým blízkým a především 

rodičům, kteří mi studium na vysoké škole umožnili a po celou dobu jeho trvání mne 

podporovali. 



 

 

 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................. 10 

1 HISTORIE .................................................................................................................. 11 

1.1 Hády tehdy a dnes .................................................................................................................. 11 

1.2 Historie bezpilotních systémů ................................................................................................ 12 

1.2.1 Počátky snímkování v Československu .......................................................................................... 13 

2 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM ............................................... 15 

2.1 Struktura Globálních Navigačních Satelitních Systémů ........................................................ 15 

2.2 Současné Globální Navigační Satelitní Systémy ................................................................... 15 

2.3 Metody měření GNSS ............................................................................................................ 16 

2.4 Faktory ovlivňující měření GNSS ......................................................................................... 17 

3 BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY ................................................................................ 19 

3.1 Definice bezpilotních leteckých systémů............................................................................... 19 

3.2 Klasifikace bezpilotních prostředků ...................................................................................... 20 

3.3 Typy bezpilotních prostředků ................................................................................................ 20 

3.3.1 Letadla ........................................................................................................................................... 21 

3.3.2 Vrtulníky ........................................................................................................................................ 21 

3.3.3 Multikoptéry .................................................................................................................................. 22 

3.4 Využití bezpilotních prostředků, jejich výhody a nevýhody ................................................. 23 

4  LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU UAV ..................... 26 

4.1 Legislativní rámec v ČR ........................................................................................................ 26 

4.2 Doplněk X Bezpilotní systémy .............................................................................................. 26 

5 POUŽITÉ PROSTŘEDKY ....................................................................................... 31 

5.1 Multikoptéra DJI Matrice 600 Pro ......................................................................................... 31 

5.2 Kamera Sony Alpha A7R ...................................................................................................... 32 

5.3 Pozemní řídicí systém ............................................................................................................ 33 

5.4 RTK GNSS Modul – Emlid Reach ........................................................................................ 34 

6 FOTOGRAMMETRICKÁ MISE - PŘÍPRAVA .................................................... 35 

6.1 Pomocná měřická síť - zaměření ........................................................................................... 35 

6.2 Pomocná měřická síť - zpracování ........................................................................................ 36 



 

 

6.3 Vlícovací a kontrolní body .................................................................................................... 37 

6.3.1 Rozmístění a zaměření vlícovacích a kontrolních bodů................................................................. 38 

6.4 Kalibrace kamery ................................................................................................................... 38 

6.5 Plánování letu ........................................................................................................................ 40 

6.5.1 Prostorové rozlišení snímků .......................................................................................................... 40 

6.5.2 Podélný a příčný překryt snímků ................................................................................................... 41 

6.5.3 Snímané území ............................................................................................................................... 43 

6.5.4 Režim snímání ............................................................................................................................... 43 

6.5.5 Autonomní versus manuální let, letová dráha ............................................................................... 44 

7 FOTOGRAMMETRICKÁ MISE - REALIZACE ................................................. 46 

7.1 Sběr dat .................................................................................................................................. 47 

8 ZPRACOVÁNÍ DAT ................................................................................................. 49 

8.1 Zpracování snímků Pix4D Mapper ........................................................................................ 50 

8.1.1 Quality Report ............................................................................................................................... 51 

8.2 Zpracování dat RTKLIB ........................................................................................................ 52 

9 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ ............................................................. 53 

9.1 Testování přesnosti souřadnic bodů výběru ........................................................................... 53 

9.1.1 Testování přesnosti souřadnic X, Y ............................................................................................... 53 

9.1.2 Testování přesnosti výšek H .......................................................................................................... 56 

9.2 Testování přesnosti souřadnic určených GNSS modulem ..................................................... 57 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 60 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 62 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .............................................................................. 64 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 66 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 67 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................. 67 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 68 

 

  



 

10 

 

ÚVOD 

 Dron. Dnes už každý ví, co si pod tímto pojmem představit. V minulosti však bylo 

letecké snímkování předmětem státních orgánů, především vojenské složky. Dostupnost 

k pořízeným fotografiím nebyla možná, což je důsledkem předcházejícího režimu. 

S vývojem společenského postavení docházelo také k rozvoji vědy a techniky, kdy dnes už 

mluvíme o vesmírných družicích, ze kterých tyto letecké snímky můžeme bez problémů 

získat. Důkazem jsou internetové mapové portály, dostupné veřejnosti již několik desítek 

let. Kromě družic se donedávna používaly k snímkování pouze letecké prostředky 

s měřickými kamerami. Tato technika však byla velmi nákladná na pořízení leteckých 

snímků a pro snímkování malého území nevhodná. Na trh se tedy dostávají bezpilotní 

prostředky označované taktéž jako „drony“. Jejich výhodou jsou malé rozměry, absence 

pilota na palubě a možnost nést různé typy snímačů. Své uplatnění tak nachází v mnoha 

oborech a odvětvích a co víc, jsou běžně dostupné široké veřejnosti.  

 Tato práce je zaměřena na vyhodnocení dat získaných bezpilotním leteckým 

prostředkem. První část popisuje teoretické základy týkající se diplomové práce. Snahou je 

uvést čtenáře do problematiky, kterou se práce zabývá. V této části jsou zmíněny globální 

navigační systémy, úvod do terminologie bezpilotních systémů, jejich typy, využití 

a klasifikace. Popsáno je také legislativní omezení vyplývající z provozu bezpilotních 

prostředků. Druhá část se zabývá samotným výzkumem a jeho jednotlivými částmi 

v chronologické posloupnosti. Nejprve jsou popsány úkony předcházející letu a následně 

jeho realizace. V závěru se práce orientuje na zpracování a analýzu dosažených výsledků. 

Cílem je posouzení přesnosti dat získaných z bezpilotního prostředku v kombinaci s GNSS 

modulem a bez něj.  
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1 HISTORIE 

1.1 Hády tehdy a dnes 

 Vrch Hády převyšuje okolí již od pradávna přibližně o 200 metrů. Tento název 

pochází z německého slova Heide – planina. Oblast byla už v 30. letech 20. století 

využívána. Nacházeli se zde vinice, ovocné sady a dokonce pole. Dále byla oblast 

využívána pro získání dřeva a stavebního kamene. Změna přišla až v druhé polovině 20. 

Století, kdy lom začal sloužit pro těžbu vápence. Vznikaly zde tzv. selské lůmky, kde byl 

vápenec těžen pro stavební účely. Nejprve byl vytěžený vápenec převážen po úzkokolejné 

železnici, později vznikla pro přepravu nákladní lanovka a nakonec bylo využito 

těžkotonážních nákladních aut. Na základě těchto změn se postupně měnil i lom. Byla 

vybudována silnice a došlo k odkrytí krasového pramene, který vytvořil jezírka na dně 

lomu. Tyto mokré podmínky znepříjemnily dopravu, ale také následné zpracování 

vápence. Byla to komplikace, která přispěla k útlumu těžby. Definitivně byla těžba 

vápence ukončena v roce 1997. V roce 2008 se lom stal evropsky významnou lokalitou 

Jižní svahy Hádů. [Naučná tabule č.4 – Těžba na Hádech] 

 Dnes je lom Hády považován za jednu z brněnských dominant. Na samém vrcholu 

ve výšce 424 m n. m. je umístěn vysílač, který je možné vidět téměř ze všech částí města. 

Hády se nachází na severovýchodě města Brna v blízkosti městských částí Líšeň, 

Maloměřice a Vinohrady. Jeho součástí jsou tři chráněná území – především národní 

přírodní rezervace Hádecká planinka a dále přírodní památky Velká Klajdovka a Kavky. 

Kolem lomu vede naučná stezka dlouhá přibližně tři kilometry. Její součástí je kamenná 

zídka, vytvořená z hornin nacházejících se v lomu Hády v pořadí, v jakém se usazovaly 

tzv. stratigrafický sloup. K vidění jsou zde ještě např. jezírka na dně Růženina lomu, 

zbytky Obřanského hradu, památník Stanislava Kostky Neumanna nebo Lamacentrum. 
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Obr. 1: Zobrazení lokality [1] 

1.2 Historie bezpilotních systémů 

 Nejdříve zaznamenané použití bezpilotních leteckých prostředků (dále jen „UAV“) 

je datováno již v 19. století. Jednalo se o horkovzdušný balón naložený výbušninami, který 

sloužil pro vojenské účely. Nevýhodou tohoto zařízení byla zajisté neovladatelnost balónu 

v nevhodných větrných podmínkách. Dále bylo k mapovacím a špionážním účelům 

využito také draků nebo holubů. Fotografování zemského povrchu pomocí fotografické 

komory umístěné na prsou holuba si v roce 1903 nechal patentovat Julius Neubronner. 

K velkému rozvoji došlo během válečného období. Objevují se první rádiem řízená letadla, 

německá střela V-1 jež zdevastovala Londýn nebo letoun FireBee, který byl použit ve 

válce ve Vietnamu. Mimo USA se mezi vývojáře řadí také Izrael. Ta získala vůdčí 

postavení v kategorii taktických bezpilotních letounů. To potvrzuje fakt, že se Spojené 

státy obrátily právě na Izrael, za cílem získání těchto prostředků. Obdobou izraelských 

modelů vznikly americko-izraelské systémy jako Hunter a Pioneer.  

 Již nedocházelo k žádným konfliktům, při kterých by nebyly využity UAV. Na 

počátku 90. let byla vyvinuta jednotka Predator, která byla použita v řadě konfliktů včetně 

Balkánu, Iráku, Afghánistánu a Lybie. Neustále docházelo ke zdokonalování prostředku a 

tak pozdější varianty letounů byly i odolné vůči povětrnostním vlivům.  

[2] 
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1.2.1 Počátky snímkování v Československu 

 Jen s nepatrným zpožděním za okolním světem (Japonsko) probíhal v druhé 

polovině 60. let 20. století vývoj rádiem řízených modelů letadel (RC, radio controlled) na 

území Československa. S počátky této technologie je především spojen Geografický ústav 

Československé akademie věd (GgÚ ČSAV) se sídlem v Brně a jméno RNDr. Otakar 

Stehlík, CSc., který v roce 1974 navrhl využívat snímky z malé výšky pro studium eroze 

půdy. 

 Za počátek leteckého snímkování z malých výšek v Československu můžeme 

považovat rok 1967, kdy byly pořízeny první použitelné fotografické snímky pomocí RC 

modelu, o jehož vývoj se postarali RNDr. Otakar Stehlík, CSc. a brněnský modelář Josef 

Vymazal. Model využíval padákového křídla vyrobeného z impregnované „šusťákoviny“. 

Docházelo k postupnému vývoji modelů s pevným křídlem, které však dosahovaly 

relativně vysoké rychlosti letu. V roce 1976 byl obnoven model „rogallo“ s padákovým 

křídlem vyrobeným z polyethylenové fólie, který byl provozován po celou dobu působení 

GgÚ ČSAV. Velkou předností byla malá rychlost letu nosiče, kdy za příznivého protivětru 

se model dokázal „fixovat“ nad jedním bodem. 

 

Obr. 2: Start modelu „Rogallo 1977" [3] 

 Z počátku byly k fotografování používány kamery Leica pracující s kinofilmem, 

později pak kamery na svitkové filmy značky Flexaret z produkce Meopta Přerov. Kamery 

byly uloženy kardanově v hliníkovém rámu s použitím antivibračních silentbloků. 



1 Historie 

 

14 

 

 Snímky pořízené z dálkově řízených RC – modelů letadel sloužily pro potřeby 

vědeckých oborů, výzkumu, hospodářství a státní správy. V zemědělství sloužily mimo 

studium eroze půdy také k identifikaci zemědělských plodin. V lesnictví šlo o sledování 

míry imisního poškození stromů a lesních kalamit. Snímky byly taktéž pořizovány 

k dokumentaci vodních objektů nebo sledování znečištění vod a v mnoha dalších 

odvětvích. 

 Rádiem řízené modely letadel s padákovým křídlem, jako nosiče jedno až 

šestikanálových kamer, byly převážně pro vědecké účely GgÚ ČSAV vhodnou 

alternativou pilotovaných leteckých prostředků. Jednoznačnými klady byla operativnost 

jejich nasazení a nízké provozní náklady. 

[3] 

Tabulka 1: Technické parametry RC modelů využívaných v GgÚ ČSAV [4] 

Název typu   ROGALLO 1976 
 

ROGALLO 1981 

Motor 

 

OS MAX 10 ccm 
 

WEBRA BULLY 35 ccm 

Vrtule  

 

320/100 
 

500/150 

Trup (délka) 

 

90 cm 
 

100 cm 

Rozpětí křídel 

 

180 cm 
 

280 cm 

Plocha křídel 

 

127 dm2 
 

324 dm2 

Celková hmotnost 

 

asi 5,5 kg 
 

asi 13 kg 

(s palivem a se zátěží)         
 

 Jak je patrné, o prvopočátky vývoje bezpilotních leteckých prostředků ve světě se 

postarala vojenská složka. V Československu se o rozvoj leteckého snímkování bez pilota 

na palubě zasloužil GgÚ ČSAV. V současné době již ve vzduchu létá velké množství 

dronů a další typy jsou nepřetržitě vyvíjeny. Rozšíření UAV je důsledkem technického 

pokroku. Široké uplatnění nachází mimo vojenský sektor také v různých oborech 

a odvětvích jako jsou například: dokumentace památek, archeologických nalezišť, 

monitorování přírodních katastrof (lesní požár, povodně), geodézie, monitorování při 

záchranných akcích v hůře dostupném terénu a jiných. 
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2 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM 

 Pod všeobecně užívanou zkratkou GNSS se souhrnně rozumí Globální navigační 

satelitní systémy. Globální znamená použitelnost v každém čase na kterémkoli místě 

zeměkoule (nezávisle na počasí, v klidu či za pohybu), navigační znamená sloužící 

k zeměpisné orientaci a satelitní znamená používající umělé družice Země. 

2.1 Struktura Globálních Navigačních Satelitních Systémů 

 Struktura většiny GNSS je obdobná a můžeme ji rozdělit na tři základní složky: 

řídící, kosmickou a uživatelskou. 

Řídící složka (kontrolní) sestává z hlavní řídící stanice, monitorovacích stanic a stanovišť 

pozemních antén. Na každé stanici jsou atomové hodiny a přijímač k nepřetržitému měření 

pseudovzdáleností k viditelným družicím. Cílem celého řídícího segmentu je monitoring 

funkcí jednotlivých družic, výpočet drah družic, korekce a zajištění přesného chodu 

atomových hodin. Tyto datové a korekční zprávy jsou vysílány zpět k jednotlivým 

družicím. 

Kosmická složka je tvořena umělými družicemi Země. Dráhy a počet družic, sklon 

a výška drah závisí na použitém systému GNSS. Každá družice je vybavena přijímačem, 

vysílačem, atomovými hodinami, záložními zdroji a solárními panely k získávání energie. 

Jejich funkcí je generovat a vysílat nosné frekvence, kódy a navigační zprávu. 

Uživatelská složka je tvořena pozemními přijímači různých typů, které přijímají signály 

z družic, dekódují je a zpracovávají je. Signály přinášejí informace o družicových 

hodinách, drahách a stavu družic. 

[5] 

2.2 Současné Globální Navigační Satelitní Systémy 

 GNSS poskytuje globální pokrytí. V dnešní době zahrnuje evropský systém 

Galileo, americký NAVSTAR (GPS), ruský GLONASS a čínský navigační satelitní systém 

BeiDou. V rámci práce byly využity systémy NAVSTAR (GPS) a GLONASS, jsou proto 

probrány podrobněji. 
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 NAVSTAR (GPS)  

 Systém byl vyvinut Ministerstvem obrany Spojených Států Amerických. Je tvořen 

24 družicemi rovnoměrně rozloženými v šesti oběžných rovinách, které svírají s rovinou 

rovníku úhel přibližně 55°. Družice obíhají ve výšce kolem 20 000 km. Konstelace družic 

zajišťuje v každém okamžiku a kdekoliv na Zemi viditelnost minimálně čtyř družic 

s elevační maskou nad 15°. [5] 

 GLONASS  

 Rádiový družicový navigační systém provozovaný ruskou vládou. Stejně jako 

u GPS je tvořen 24 družicemi. Družice jsou rozmístěny ve třech téměř kruhových 

oběžných drahách se sklonem k rovině rovníku 65°. Obíhají Zemi ve výšce 19 500 km, 

oběžná doba družice je 11 hodin a 15 minut. Charakteristickým znakem GLONASS je 

identické opakování rozmístění družic kolem Země každých osm dní. [5] 

2.3 Metody měření GNSS 

 Dvěma základními druhy měření GNSS jsou absolutní (autonomní) a relativní 

(diferenciální) určování polohy. Obě metody lze využít pro statické i kinematické určování 

polohy. 

 Pro geodetické aplikace se využívá několik základních relativních metod měření 

GNSS, které se liší postupem, dobou observace a přesností určení polohy v souřadnicovém 

systému WGS-84. Pro měření se používá současně dvou a více aparatur, z nichž 

minimálně jedna je vždy umístěna tak, že v průběhu měření nemění svou polohu 

(tzv. referenční stanice).  

 Statická metoda  

  Metoda s vysokou přesností na velké vzdálenosti. Na úkor vysoké přesnosti pak 

roste doba měření, která může být pár minut až několik hodin. Při statickém měření je 

přijímač vůči zemskému povrchu v klidu. Jsou určovány vektory určovaných bodů 

vzhledem k referenčnímu bodu. Doba, po kterou je vykonáno měření, se nazývá 

observační interval. Ten je závislý na délce vektoru. S narůstající délkou vektoru také 

rostou požadavky na přesnost souřadnic referenčního bodu. Uváděná přesnost metody 
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5 mm + 1 ppm. Výsledky získáváme zpracováním až po skončení měření 

(tzv. postprocessing). 

 Rychlá statická metoda  

 Jedná se o stejný princip jako u statické metody. Jeden přijímač na referenčním 

bodě nepřetržitě přijímá signál, druhý přijímač se přemisťuje na určované body. 

Observační interval je poměrně kratší, v řádech minut až desítek minut. Využívá se pro 

určení polohy do 15 kilometrů v okruhu od zvoleného referenčního bodu. Výhodné použití 

dvoufrekvenčního přijímače, počet družic alespoň 6 s elevační maskou 15° nad 

horizontem. Uváděná přesnost určení souřadnic bodu 5-10 mm + 1 ppm. 

 Metoda Stop and Go  

 Jedná se o kombinaci statické a kinematické metody. Přijímač měří i při přesunu 

mezi určovanými body, čímž se měření urychluje. V průběhu měření je nutné, aby přijímač 

získával data minimálně ze čtyř družic. Pokud není tato podmínka splněna, dojde 

k přerušení měření a je nutné toto měření vykonat znovu. Přesnost metody 10-20 

mm + 1 ppm. 

 Kinematické metody  

 Hlavní charakteristikou je určování polohy v předem nastavených časových 

intervalech. Nejprve proběhne několikaminutová inicializace a poté určení polohy bodů. 

Tato metoda se také vyznačuje rychlostí určení prostorové polohy. Přesnost metody 10-20 

mm + 1 ppm. Nejvíce využívaná je metoda RTK (Real Time Kinematic). Pomocí 

radiomodemu nebo internetového připojení dochází k přenosu dat z referenční stanice do 

pohyblivého přijímače a určuje se tak poloha v reálném čase.  

[6] 

2.4 Faktory ovlivňující měření GNSS 

 Vícecestné šíření signálu (multipath) – vzniká falešným odrazem signálu od 

okolních předmětů, jako jsou například fasády budov, vodní plochy, dopravní 

značky. 

 Konfigurace satelitů – má vliv na snížení přesnosti DOP (Dilution of Precision), 

nevhodné rozmístění (malý konfigurační úhel) družic chybu zvětšuje. 
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 Vliv atmosféry – atmosférická refrakce je závislá na změně rychlosti šíření signálu 

v důsledku větší hustoty prostředí. K redukci vlivu atmosféry jsou používány 

modely troposféry a ionosféry. 

 Chyby související s přijímačem a družicí - jsou například chyby hodin, přesnost 

určení parametrů drah družic nebo excentricita fázových center GPS antén. 

 

 

 

Obr. 3: Multipath [6] 
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3 BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY 

 Název bezpilotní prostředky nám napovídá, že se jedná o takové prostředky, kde 

pilot není fyzicky přítomen na palubě. Mohou být autonomní, kdy po naprogramování 

vykonávají vzlet, let i přistání samostatně, bez zásahu operátora. Nebo poloautomatické či 

zcela manuální, tedy závislé na ovládání člověkem. V posledních letech se však rozmohlo 

několik označení pro bezpilotní prostředky, které je potřeba definovat. 

3.1 Definice bezpilotních leteckých systémů 

 Nejvíce rozšířeným je pojem UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle neboli 

letecký prostředek bez pilota na palubě. Zařízení je ovládáno pilotem ze vzdáleného 

stanoviště. Dle Úřadu pro civilní letectví se bezpilotním letadlem (UA) rozumí všechna 

bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 25 

kg. S vývojem bezpilotních technologií se pojem UAV rozšířil na UAS (Unmanned Aerial 

System), aby bylo patrné, že se nejedná pouze o vzdušný prostředek, nýbrž o komplexní 

systém zahrnující pozemní stanici a ostatní prvky potřebné k provozu. Dle Úřadu pro 

civilní letectví je to systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv 

dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení 

a zařízení pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení pro 

vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více. 

 Novější terminologií je pak RPA (Remotely Piloted Aircraft), pro celý systém 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), což jednoznačně označuje dálkově pilotovaný 

i dálkově řízený prostředek. UAV představuje vlastní létající prostředek bez posádky 

včetně zařízení umožňujících jeho provoz a dálkové ovládání z pozemní řídící stanice, 

obousměrnou elektronickou komunikaci a přenos telemetrických dat a také pilota 

působícího na zemi, zatímco RPAS zahrnuje kompletní UAV, celou sadu technických 

prostředků pro sběr obrazových dat omezenou především maximálním užitečným 

nákladem, a programových prostředků pro činnost RPAS.  

 Pro zmíněné prostředky se lavinovitě šíří český pojem dron z anglického „drone“. 

Toto označení si zasloužil nejspíš díky bzučivému zvuku, není to však lingvisticky 

správně. [7]   
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 V minulosti byl rozvoj UAV spojen především s vojenskými složkami za účelem 

pozorování nepřátelských území. V dnešní době se díky své ceně stávají předmětem zájmu 

především široké veřejnosti, kde slouží hlavně pro zábavu. 

 Jak je patrné, všechna terminologie si je velmi blízká a používá podobné výrazy. 

V této souvislosti bych chtěla odkázat na článek „Dron = letoun nebo letadlo? aneb 

pořádek do české odborné terminologie“ pana Doc. Ing. Jiřího Šímy CSc., který tuto 

terminologii detailně popisuje a vysvětluje. 

3.2 Klasifikace bezpilotních prostředků 

 Pokud jde o klasifikaci bezpilotních prostředků, neexistuje žádný standard. Lze je 

klasifikovat dle různých kritérií. Především dle charakteristik, zda jsou s pohonem nebo 

bez pohonu, lehčí nebo těžší než vzduch, podle typu křídla (pevné, sestavitelné, rotační) 

a dále samozřejmě dle hmotnosti, velikosti, výšky letu, doby trvání letu a dalších. Základní 

rozdělení je shrnuto v následující tabulce. [8] 

Tabulka 2: Rozdělení UAV [8] 

 

Bezpilotní prostředky 

 lehčí než vzduch 
těžší než vzduch 

 

pevné křídlo sestavitelné křídlo rotační křídlo 

bez pohonu balón větroň 

rogalo 

  

paraglide 

drak 

s pohonem vzducholoď letadlo paraglide s pohonem 

vrtulník 

koaxiální vrtulník 

multikoptéra 

3.3 Typy bezpilotních prostředků 

 Z tabulky č. 2 je patrné, že platforem UAV je mnoho. V následující kapitole budou 

uvedeny základní typy modelů a jejich charakteristika, využívané pro civilní účely 

v oblasti vědy nebo v komerční sféře. 
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3.3.1 Letadla 

 Letadla jsou využívány především díky dlouhému doletu a výdrži ve vzduchu. 

Lehká konstrukce je výhodou v bezpečnosti. Model se rychle nezřítí k zemi, je schopen 

doletět do určité vzdálenosti. Další výhodou je stabilnější a hladší let na rozdíl od 

vrtulníků. Letadla mohou být nejrůznějších konstrukcí, avšak každá má své výhody 

a nevýhody. Letadla s pevnými křídly jsou vhodné pro mapování a monitorování větších 

ploch. Fotoaparát, kamera nebo jiný senzor je umístěn uvnitř jejich těla. Pohon zajišťuje 

elektromotor s vrtulí. Okřídlené prostředky mohou startovat buď ze startovací rampy nebo 

hodem z ruky. Většina těchto zařízení létá v automatickém režimu podle nahraného 

letového plánu, využít lze i manuální ovládání. Vzhledem ke způsobu letu a hmotnosti 

prostředku jsou schopny až hodinového letu na jednu baterii. Uplatnění nacházejí zejména 

v zemědělství, ochraně životního prostředí, stavebnictví, geodézii a dalších oborech. [9] 

 

Obr. 4: The Swinglet CAM [9] 

3.3.2 Vrtulníky 

 Vrtulník nebo též helikoptéra je prostředek těžší než vzduch s poháněnými 

horizontálně rotujícími nosnými plochami. Díky své schopnosti kolmého startu a přistání 

jsou vhodné pro práce menšího rozsahu s velkými terénními složitostmi. Své uplatnění tak 

nacházejí ve vysokohorských oblastech nebo zastavěném území. 
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Obr. 5: Copter 1B od firmy Survey Copter [10] 

3.3.3 Multikoptéry  

 Multikoptéry jsou nejoblíbenějším typem prostředků UAV. Od vrtulníků se liší 

použitím více vrtulí k zajištění vzletu. Multikoptéry jsou schopny řídit svou orientaci 

pomocí různého nastavení rychlostí jednotlivých vrtulí. V dnešní době je na trhu 

k dispozici obrovské množství multikoptér, které jsou klasifikovány dle počtu vrtulí. 

Většina multirotorových UAV využívá 4, 6 nebo 8 vrtulí, které mohou být uspořádány 

v různých konfiguracích (obr. 6). Používá se také označení jako kvadrokoptéry, 

hexakoptéry a oktokoptéry. S narůstajícím počtem vrtulí narůstá také stabilita a vzletová 

výška multikoptéry. Jejich ovládání je snadné a zvládne jej skoro každý. 

 Ovládání multikoptér je založeno na principu změny rychlosti jednotlivých vrtulí. 

Ty jsou uloženy na ramenech tak, že sousední vrtule se otáčí vždy opačným směrem. Při 

vzletovém režimu jsou všechny vrtule ovládány stejnou rychlostí, mají tedy stejný točivý 

moment a sílu a dochází tak ke stabilnímu pohybu. Ovládání je dosaženo zvýšením 

rychlosti vrtulí na jedné straně a snížením rychlosti vrtulí na straně druhé. Vytváří se 

točivý moment a dochází k rotaci prostředku. [11] 
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Obr. 6: Konfigurace multikoptér [11] 

 Výhodou multikoptér je, že mohou létat i v případě selhání jedné z vrtulí. Při 

takové ztrátě je přebrán potřebný výkon pro let zbylými motory a prostředek je schopen 

bezpečně přistát. Naopak velkým nebezpečím je ztráta všech motorů, ať z důvodu vybití 

baterií nebo poruše. Model se pak stává neovladatelným. 

3.4 Využití bezpilotních prostředků, jejich výhody a nevýhody 

 Všeobecně je za největší výhodu bezpilotních prostředků považována absence 

pilota na palubě. Díky této skutečnosti jsou UAV schopny se dostat do míst, která jsou pro 

člověka nebezpečná nebo nepřístupná. Jedná se o radioaktivní, výbušné a záplavové 

oblasti, oblasti sesuvů nebo místa jinak ohrožující životy lidské posádky. Další výhodou je 

snadný transport prostředku a jeho přímá vzletová dráha, což umožňuje startovat prakticky 

kdekoliv. Výsledky z těchto zařízení mohou být přesnější, detailnější a snáze pořiditelné 

než z klasických pilotovaných prostředků nebo družic, což je cenově výhodné pro 

snímkování malých území. Cena UAV závisí na mnoha faktorech, nejprve je třeba si 

uvědomit, k čemu bude prostředek používán. Od těch nízkonákladových bezpilotních 

prostředků za pár tisíc korun českých se cena může dostat až na úroveň klasických letadel. 

Prostředky mohou nést mnoho typů snímačů včetně LIDARU. Nejčastěji jsou vybaveny 

fotoaparáty, videokamerami, termálními nebo infrakamerami. Díky této variabilitě jsou 

UAV využívány v nejrůznějších odvětvích. 
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Možnosti využití bezpilotních prostředků: 

 letecké fotografie 

 letecká videa 

 letecký monitoring 

 mapování 

 speciální aplikace ve spojení se speciálními senzory 

 transport a logistika 

 zábava 

 fotogrammetrie (ortofoto, digitální model povrchu, tematické mapy) 

 letecké údery (nosič zbraní) 

Tabulka 3: Porovnání letecké, blízké a UAV fotogrammetrie [9]  

Parametr Letecká Blízká UAV 

Plánování Poloautomatické Manuální Automatické, manuální 

Získávání dat Asistované, manuální 
Autonomní, asistované, 

manuální 
Autonomní, asistované, 

manuální 

Velikost snímané oblasti km
2
 cm

2
 - m

2
 m

2
 - km

2
 

Obrazové rozlišení cm - dm mm - dm mm - m 

Vzdálenost od objektu 100 m - 10 km cm - 300m m - km 

Přesnost cm - dm mm - m cm - 10 m 

Velikost bloku, počet 
snímků 

10 - 1000 1 - 500 1 - 1000 

Využití 

Mapování velkých 
oblastí (úroveň města 
až státu), 3D modely 

území 

Malé oblasti a objekty 
(archeologická a 

památková 
dokumentace, tvorba 
3D modelů objektů) 

Malé a velké oblasti 
(archeologická 
dokumentace, 
monitorování a 

snímkování rozsáhlejších 
oblastí, tvorba 3D 

modelů objektů a území) 

 

 Tak jako množství výhod, zahrnují UAV i určité nevýhody. Čím menší a lehčí 

zařízení, tím menší nosnost. S tím souvisí také výdrž prostředku ve vzduchu, která 

dosahuje několika minut až hodin. Záleží tedy na celkové zátěži prostředku a zdroji 

napájení. UAV proto nejsou schopny snímání rozsáhlých území. Mezi nevýhody patří také 

závislost na povětrnostních podmínkách, jako jsou srážky a rychlost větru. 
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 Bezpilotní prostředky se tak zdají být ideální volbou při snímkování menších 

území. Avšak je potřeba provozovat tuto činnost v souladu se současně platnými předpisy 

a vyhnout se tak přestupkům nebo dokonce trestným činům způsobených v souvislosti 

s ochranou osobních údajů. Legislativní rámec popisuje blíže následující kapitola.  

[9, 12] 
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4  LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU UAV 

 Letectví se s časem dynamicky mění a vyvíjí vzhledem k neustálému 

technologickému vývoji. Po roce 1989 vznikl masivně provozovaný obor rekreačního 

modelářského létání, pro který bylo nutné definovat nové zákonné normy. Podobně je 

tomu i nyní. Dalo by se říct, že dostupnost bezpilotních prostředků rapidně stoupla, což 

znamená, že jsou k dispozici téměř komukoliv (díky cenové nenáročnosti) a kdekoliv. 

Vzhledem k tomu, že většina nových uživatelů nemá žádné zkušenosti s leteckým ani 

modelářským provozem a neuvědomují si potenciální rizika, je potřeba definovat provoz 

UAV z hlediska legislativy.  

4.1 Legislativní rámec v ČR  

 Provoz letadel a činnosti související s letectvím jsou v ČR upraveny zákonem 

č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V roce 2017 s platností od 18. srpna byl vydán zákon 

č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon o civilním letectví. Na základě tohoto zákona se dle 

§2 odstavce (2) za letadlo nepovažuje model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost 

nepřesahuje 25 kg. Proto dle §102 tohoto zákona uveřejnilo Ministerstvo dopravy jako 

příslušný správní orgán letecký předpis Pravidla létání L2, jehož součástí je Doplněk X 

Bezpilotní systémy s platností od března roku 2012. Pro účely tohoto doplňku se 

bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální 

vzletovou hmotností nepřesahující 25 kg. Mimo toto legislativní omezení je potřeba 

provozovat bezpilotní letadla v souladu s ostatními platnými předpisy. Důraz je kladen 

především na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, stanovisko č. 1/2013 

Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena 

bezpilotní letadla.  

4.2 Doplněk X Bezpilotní systémy 

 Dohled nad provozem bezpilotních systémů vykonává Úřad pro civilní letectví ČR 

(dále jen „ÚCL“) zřízený Ministerstvem dopravy. Doplněk X stanovuje závazná pravidla 

pro provoz bezpilotních systému a současně doporučuje postup pro provoz modelů letadel. 

Bezpilotní letadlo i pilot podléhají evidenci ÚCL, kdy pilot musí prokázat základní 

schopnosti bezpečně řídit bezpilotní letadlo a požadovaný rozsah teoretických znalostí 
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stanovených ÚCL. Podmínkou provozu bezpilotního systému je povolení k létání vydané 

taktéž ÚCL, které obsahuje seznam evidovaných pilotů a nahrazuje tak průkaz způsobilosti 

pilota. Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální nebo 

hromadné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla, se 

řídí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 a pohybuje se v řádech 

milionů korun.  

 Následující obrázky zobrazují prostory, v nichž smí být prováděn let bezpilotních 

prostředků. Jedná se o vzdušný prostor třídy G, dále o letištní provozní zónu ATZ nebo 

aktivovanou oblast s povinným rádiovým spojením RMZ za podmínky koordinace 

s letištní letovou informační službou nebo provozovatelem letiště a o řízený okrsek (CTR 

a MCTR) letiště do výšky 100 m nad zemí a v horizontální vzdálenosti větší než 5 500 m 

od vztažného bodu řízeného letiště. Pro zjištění, kde se smí a nesmí létat, poslouží mapový 

nástroj AisView Letecké informační služby (LIS) Řízení letového provozu ČR. 

 

 

 

Obr. 7: Řízení letového provozu AisView [http://aisview.rlp.cz/] 

modrá – řízený okrsek CTR; světle modrá – koncová řízená oblast TMA;  

žlutá výplň – nebezpečný prostor; červená výplň – zakázaný prostor; hnědá – vojenské prostory 
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Obr. 8: Provoz v ATZ a prostorech třídy G a E [13] 

 

 
 

Obr. 9: Provoz v CTR a dalších prostorech [13] 
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Obr. 10: Legenda k obrázkům 8 a 9 [13] 

 

 Let bezpilotního prostředku smí být prováděn pouze tak, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí. 

Bezpilotní prostředek musí být udržován v přímém dohledu pilota. Za let odpovídá osoba, 

která letadlo řídí, popřípadě která jej vypustila do vzdušného prostoru. Dále Doplněk X 

říká, že bezpilotní letadlo musí pilotovi umožnit zasáhnout do průběhu letu nebo let 

ukončit. Bezpilotní letadlo nesmí být taktéž použito pro přepravu nebezpečných látek 

a zařízení a k shazování předmětů za letu. Všechny letecké nehody a incidenty spojené 

s bezpilotním letadlem je nutné hlásit.  

[9, 13, 14] 
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Tabulka 4: Podmínky pro provoz bezpilotního letadla [13] 

ř. 
maximální 
vzletová 

hmotnost 
≤ 0,91 kg > 0,91 kg a < 7 kg 7 - 25 kg > 25 kg 

bezpilotn
í letadlo 

provozov
ané 

mimo 
dohled 
pilota 

- 

účel použití 
rekre
ačně 
sport
ovní 

výdělečn
é, 

experime
ntální, 

výzkumn
é 

rekre
ačně 
sport
ovní 

výdělečn
é, 

experime
ntální, 

výzkumn
é 

rekreačně 
sportovní 

výdělečn
é, 

experime
ntální, 

výzkumn
é 

rekreačn
ě 

sportovní 

výdělečn
é, 

experime
ntální, 

výzkumn
é 

požadavek 

1 
evidence 
letadla 

ne ano ne ano ne ano ano ano ano 

2 
evidence 

pilota 
ne ano ne ano ne ano ano ano ano 

3 
praktický a 
teoretický 
test pilota 

ne ano ne ano ne ano ano ano ano 

4 
povolení k 

létání 
ne ano ne ano ne ano ano ano ano 

5 
povolení k 
provádění 
LP a LČPVP 

nelze ano nelze ano nelze ano nelze ano nelze 

6 

označení 
UA:ID 

štítek / ID 
štítek + 
pozn. 

Značka 

ne / 
ne 

ano / ano 
ano / 

ne 
ano / ano ano / ne ano / ano ano / ne ano / ano ano / ano 

7 

min. ve 
vzdálenosti 
(m): vzlet, 
přistání / 

osoby, 
stavby / 
osídlený 
prostor 

bezp
ečná 

bezpečná 
bezp
ečná 

bezpečná 

bezpečná, 
ale 

minimálně 
50/100/15

0 

bezpečná
, ale 

minimáln
ě 

50/100/1
50 

bezpečná
, ale 

minimáln
ě 

50/100/1
50 

bezpečná
, ale 

minimáln
ě 

50/100/1
50 

bezpečná
, ale 

minimáln
ě 

50/100/1
50 

8 

pojištění: 
běžný 

provoz / 
LVV (mil. 

Kč) 

ne / 
0,25 

dle nař. 
č. 

785/2004 
ne / 1 

dle nař. 
č. 

785/2004 

ne / 3 od 
20 kg dle 

nař. č. 
785/2004 

dle nař. 
č. 

785/2004 

dle nař. 
č. 

785/2004 

dle nař. 
č. 

785/2004 

dle nař. 
č. 

785/2004 

9 dozor ne ne ne ne ne ne ano ano ne 

10 
"failsafe" 
systém 

ne ano ano  ano ano ano ano ano ano 

11 
provozní 
příručka 

UAS 
ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

12 
hlášení 
událostí 

ne ano ne ano ne ano ano ano ano 
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5 POUŽITÉ PROSTŘEDKY 

 Pro tuto práci byl využit bezpilotní letecký systém - multikoptéra DJI Matrice 600 

Pro firmy SkyMaps s.r.o., která provedla snímkování dané lokality. 

Tabulka 5: Parametry DJI Matrice 600 Pro 

DJI Matrice 600 Pro 

Typ dronu hexakoptéra 

Rozměry 1668 × 1518 × 727 mm 

Hmotnost cca 9 kg 

Nosnost až 6 kg 

Baterie 6x TB47S/TB48S 

Výdrž baterií bez nákladu cca 36 minut 

Výdrž baterií s nákladem  cca 16 minut 

Ovládání vysílačka 

Max. rychlost 18 m/s 

Max. rychlost vzletu 5 m/s 

Max. rychlost klesání 3 m/s 

5.1 Multikoptéra DJI Matrice 600 Pro 

 A3 Pro Flight Controller 

 Jedná se o řídící jednotku, která zabezpečuje přesné ovládání multikoptéry 

a stabilní let. Její součástí jsou akcelerometry a gyroskopy (IMU – inerciální měřící 

jednotka), magnetometr, barometr a jednotky GNSS. Na základě měřených veličin je 

vyhodnocováno natočení, rychlost, výška, směr a poloha zařízení. Jejím úkolem je tedy 

zpracování signálů přijatých ze senzorů a dálkového ovladače pilota a předání těchto 

informací jednotlivým součástkám např. regulátorům motorů.  

 DJI Lightbridge 2 

 Přenosová jednotka DJI Lightbridge 2 umožňuje rychlý přenos signálů pro ovládání 

multikoptéry a kamery, což je způsobeno vybíráním nejlepšího kanálu a šířky pásma na 

základě vzdálenosti a elektromagnetického rušení vysokorychlostním procesorem. Pilot tak 

získá plynulou a citlivou kontrolu při létání a směrování kamery. Jednotka je taktéž 

schopna přenášet Full HD video do vzdálenosti 5 km. 
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 DJI Ronin-MX 

 Podstatnou součástí multikoptéry je také závěsný kamerový systém – gimbal. 

Konstrukce je vyrobená z lehkého hořčíku, doplněná o motory a regulátory, zabezpečující 

stabilizaci kamery v náročných podmínkách. Speciální prstence umožňují otočení 

v horizontálním směru o 360°, ve směru vertikálním v rozsahu od 90° kolmo dolů až po 

135°. 

 Ostatní příslušenství 

 Po obvodu karbonového těla je umístěno 6 baterií. Systém správy baterií a napájecí 

deska udržují systém v letu i při selhání některé z baterií a umožňují uživatelům 

kontrolovat stav baterie během letu. 

 Karbonové tělo a elektronika multikoptéry jsou odolné vůči prachu, 6 rotorů je 

chlazeno vzduchem proudícím z vrtulí. Sklápěcí ramena rámu umožňují snadný transport 

prostředku. Nohy podvozku se sklápí automaticky při vzletu i přistávání. 

[15] 

 

Obr. 11: Hexakoptéra DJI Matrice 600 Pro [15] 

5.2 Kamera Sony Alpha A7R 

 V letecké fotogrammetrii pomocí UAV jsou často využívány digitální zrcadlovky. 

Kromě nich se dnes objevují také kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy, mezi 
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které patří Sony A7R použitý pro snímkování naší lokality. Kvalita snímků je obdobná jako 

u zrcadlovek, přitom rozměry a hmotnost kamery jsou podstatně nižší, což je pro použití 

s bezpilotními prostředky výhodou. Jedná se o kamery neměřické. To znamená, že prvky 

vnitřní orientace (dále jen „PVO“) jsou částečně nebo úplně neznámé a nestabilní. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí provádět kalibraci kamery (viz. kapitola 6.4 Kalibrace kamery). Pro 

ukládání snímků je vhodný surový RAW formát, jelikož zvyšuje kvalitu snímků 

a umožňuje při zpracování nastavit správné vyvážení bílé, kontrast, sytost, ostrost apod. 

Parametry kamery použité pro snímkování jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Parametry kamery 

Sony Alpha A7R 

Typ kamery kompakt s výměnným objektivem 

Hmotnost  465 g 

Rozlišení  36,4 Mpx 

Typ snímače CMOS 

Velikost snímače 35,9 x 24 mm 

Ohnisková vzdálenost  28 mm 

5.3 Pozemní řídicí systém 

 Všechny výše zmíněné komponenty se nachází na palubě UAV. Nyní budou 

uvedeny komponenty, jež se nachází mimo palubu. 

 Pozemní systém se skládá z řídící stanice, kterou je počítač. V počítači dochází 

k plánování letu – území letu, výška letu, rychlost letu, podélný a příčný překryt snímků, 

hodnota GSD atd. Tyto informace jsou pomocí datové komunikace předávány do jednotky 

UAV, která již létá sama dle přeprogramovaných parametrů (autonomní let). Dále je 

systém složen z ovladačů a přijímače. Přijímač je umístěn na palubě, přijímá tak signál 

v modelu. Ovladače jsou ovládány operátorem, kterým je člověk. Příkazy jsou dronu 

předávány z ovladače skrz rádiové vlny na frekvenci 2,4 GHz. Pomocí této soupravy je 

možné ovládat např. směr letu UAV, polohu gimbalu (stabilizátor, zajišťující kolmost 

kamery k povrchu i při náklonu prostředku), závěrku fotoaparátu a jiné. K ovladači je 

připevněn smartphone nebo tablet, které pomocí aplikace zobrazují aktuální data přijímané 

z UAV. Zobrazují údaje o stavu baterií, parametrech snímače, vzdálenosti, výšce 

a rychlosti letu a znázorňují snímanou oblast. 
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5.4 RTK GNSS Modul – Emlid Reach  

 Jedná se o zařízení pracující na principu Post Processing Kinematic (dále jen 

„PPK“). Dráha je vypočtena relativně vzhledem k základnové stanici. 

 Modul Emlid Reach pracuje na základě přímého připojení k portu fotoaparátu, který 

je synchronizován s uzávěrem. V každém okamžiku pořízení fotografie vydá fotoaparát 

impuls na konektor blesku synchronizovaný s uzávěrkou. Tak dochází 

k synchronizovanému záznamu dat s rozlišovací schopností v mikrosekundách, která jsou 

ukládána jako RAW data formátu RINEX do interní paměti modulu. Pro zpracování dat je 

možné použití bezplatného software RTKLIB. [16] 

Tabulka 7: Specifikace modulu Emlid Reach [16] 

RTK GNSS Modul - Emlid Reach 

Rozměry  45,5 x 27 x 9,2 mm 

Hmotnost 14 g 

Interní paměť 8 GB 

Připojení Wi-Fi, Bluetooth 

Rozhraní  USB 

Formát dat RINEX 

Signál GNSS GPS, Galileo, Glonass, BeiDou 

Rychlost aktualizace dat GNSS 14 Hz / 5 Hz 

Statická metoda H: 5 mm + 1 ppm 
  V: 10 mm + 2 ppm 

Kinematická metoda H: 7 mm + 1 ppm 

  V: 14 mm + 2 ppm 

 

Obr. 12: GNSS Modul - Emlid Reach [16]  
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6 FOTOGRAMMETRICKÁ MISE - PŘÍPRAVA 

6.1 Pomocná měřická síť - zaměření 

 Nejprve byla vybudována pomocná měřická síť (dále jen „PMS“) sestávající ze čtyř 

bodů. Rozvržení sítě bylo navrženo tak, aby vhodně pokrývalo zájmové území a bylo 

dosaženo co nejefektivnějšího využití sítě pro podrobné měření. Body sítě byly 

stabilizovány dočasnou stabilizací – dřevěným kolíkem s vyznačením značky na hlavě 

kolíku (bod 4001) nebo roxorem o délce 20 cm taktéž s vyznačením křížku (body 4002, 

4003, 4004).  

 Polohové i výškové připojení sítě do souřadnicového systému S-JTSK bylo 

provedeno statickou metodou GNSS za použití přístroje Leica GPS900cs umístěného na 

stativu. Výrobcem uváděná horizontální přesnost přístroje statické metody 

(postprocessing) se zpracováním v software Leica GeoOffice je 5 mm + 0,5 ppm * D [km], 

vertikální 10 mm + 0,5 ppm * D [km]. Parametry nastavené v GPS jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 8: Nastavení parametrů GPS 

Nastavení Leica GPS 900cs 

Konfigurace: Ukládání raw dat 

Družicový systém: GPS/Glonass 

Elevační maska: 15° 

Interval záznamu: 1s 

Auto měření: Ne 

Auto stop: Ne 

Auto ulož: Ne 

Konec měření: Ruční 
 

 Observace na každém bodě trvala minimálně 30 minut. Pro ověření správnosti 

výsledků a vyloučení hrubé chyby bylo provedeno druhé nezávislé měření statickou 

metodou GNSS s časovým odstupem 2,5 hodiny. Za nezávislé považujeme takové měření, 

které je vykonáno v jiném čase, s jinou konstelací družic a jinou výškou antény. Doba 

observace nezávislého kontrolního měření byla totožná. [Taraba] 

 Síť byla také změřena polární metodou. Na každém z bodů sítě byly měřeny směry, 

výškové úhly a délky na ostatní body sítě ve 3 skupinách. Výrobcem uváděná přesnost 
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přístroje Leica TCRP1202+ pro měření směrů ve dvou polohách dalekohledu je 0,4 mgon, 

pro měření délek se uvádí 1mm + 1,5 ppm * D [km]. 

 

Obr. 13: Měřická síť [ortofoto ČUZK] 

6.2 Pomocná měřická síť - zpracování  

 Pro zpracování dat získaných ze statického měření GPS byl použit program Leica 

Geo Office, konkrétně modul GPS Post – Processing. Výpočet vektorů probíhá vzhledem 

k určité referenční stanici, která provádí observace GPS nepřetržitě. Data je možné 

stáhnout pro daný interval ve formátu RINEX (Receiver Independent Exchange – 

výměnný formát nezávislý na typu přijímače) buďto z konkrétní stanice CZEPOS nebo 

z virtuální referenční stanice o zadaných souřadnicích, kterou vygeneruje systém CZEPOS 

na základě síťového řešení ze všech stanic. V naší práci byla vygenerována virtuální 

referenční stanice o daných souřadnicích. Pro výpočet vektorů je nutné, aby ambiguity 

byly vyřešeny úspěšně, tedy byla známá celočíselná hodnota počtu vlnových délek mezi 

satelitem a přijímačem. Hodnoty Dilution of precision (dále jen „DOP“) musí mít během 

observace hodnotu menší než sedm. Všechny tyto informace jsou uváděny v protokolu při 

výpočtu a v našem případě byly dodrženy. Jako výsledek tohoto zpracování jsme dostali 

dvojí souřadnice čtyř pomocných bodů měřické sítě v souřadnicovém systému S-JTSK 

a výškovém systému Bpv. Pro další práci byl použit průměr souřadnic dvojího nezávislého 

měření. 
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 Dále byla síť vyrovnána v programu Groma v.11.0. Všechny body měřické sítě 

vstoupily do vyrovnání jako volné (síť byla umístěna na všechny body sítě). Díky použité 

metodě měření se přesnost určení polohy pohybovala na úrovni 2 mm, nejistota určení 

výšky na úrovni 3 mm.  

6.3 Vlícovací a kontrolní body 

 Vlícovacími body (GCP – Ground control point) jsou ty, které mají svou polohu 

určenou v daném souřadnicovém systému. Tyto body jsou stěžejní pro správné zanesení 

situace do souřadnicového systému. Slouží k určení orientace a měřítka objektu. Jsou 

přirozeně nebo uměle signalizované. Při signalizaci je důležitý vysoký kontrast vlícovacího 

bodu s pozadím, aby byl bod jednoznačně identifikovatelný na snímcích. GCPs by měly 

být umístěny rovnoměrně v oblasti zájmu. Doporučené je také umístit alespoň jeden bod 

do středu zájmového území s cílem zvýšení kvality. Velikost terče GCPs by měla mít 

rozměr 5 - 10x větší než velikost GSD (Ground Sampling Distance). Jako přesnost 

signalizace středu terče se uvádí 1/10 GSD. Teoretické minimum pro výpočet správného 

řešení jsou tři vlícovací body. Optimální počet je 5 – 10 bodů, což většinou postačuje i pro 

velké projekty. Vhodné je však zaměřit více vlícovacích bodů, než je nezbytně nutné, 

protože i při jejich důsledném umístění nemusí být nakonec využitelné pro vyhodnocení.  

 

Obr. 14: Vhodné rozmístění GCPs (vlevo) a rozmístění GCPs v zájmové lokalitě (vpravo) [17] 

 Kontrolní body (CP - Check points) slouží ke kontrole a porovnání přesnosti 

výsledného modelu získaného z měřických snímků. Při zpracování modelu se 

nezohledňují, nevstupují tedy do tvorby modelu tak jako GCPs. K ověření spolehlivosti 

výsledného modelu je zapotřebí dostatečný počet kontrolních bodů. 
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6.3.1 Rozmístění a zaměření vlícovacích a kontrolních bodů 

 Vlícovací i kontrolní body byly vhodně rozmístěny tak, aby co nejvíce pokrývaly 

zájmovou lokalitu a zároveň byly zobrazeny na co nejvíce snímcích. Je třeba myslet na to, 

aby body nebyly umístěny v zákrytu okolní vegetace. Celkem bylo rozmístěno 12 

vlícovacích a 216 kontrolních bodů na území přibližně 200x100 metrů. K signalizaci 

sloužily černobílé terče (obr. 15) o velikosti 14x14 cm, což splňuje podmínku 5-10 

násobek velikosti GSD (minimálně 5-10 cm). Rozmístění vlícovacích a kontrolních bodů 

je znázorněno v příloze č. 4. 

 

Obr. 15: Signalizace použitá při snímkování 

 Zaměření vlícovacích i kontrolních bodů bylo provedeno pomocí totální stanice 

Leica TCRP1202+ a odrazného minihranolu Leica GMP111. Každý bod byl zaměřen ve 

dvou polohách dalekohledu a třech skupinách polární metodou s připojením na pomocnou 

měřickou síť. Body byly měřeny na střed fotogrammetrického terče. Zaměření bodů 

probíhalo současně se zaměřením sítě před leteckým snímkováním. 

 Pomocí úlohy Polární metoda dávkou v programu Groma v.11.0 byly vypočteny 

souřadnice všech vlícovacích i kontrolních bodů. Do výpočtu vstupuje zápisník měření 

a vyrovnané souřadnice 4 bodů měřické sítě. Naměřené hodnoty byly opraveny 

o matematické redukce (oprava z kartografického zkreslení a nadmořské výšky) 

v programu Groma pomocí měřítkového koeficientu vypočítaného z přibližných souřadnic. 

Fyzikální korekce (teplota, tlak, vlhkost), které postihují vliv změn okolí (atmosféry), byly 

zavedeny ve stroji při měření. 

6.4 Kalibrace kamery 

 Nevýhodou digitálních kamer jsou objektivy typu „zoom“ s proměnlivou 

ohniskovou vzdáleností. Aby prvky vnitřní orientace nemusely být určovány pro každý 
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snímek zvlášť, využívá se manuálního ostření na nekonečno, pokud to fotoaparát 

umožňuje.  

 Kalibrací se rozumí určení prvků vnitřní orientace kamery, kterými jsou: 

- konstanta kamery neboli ohnisková vzdálenost 

- poloha hlavního snímkového bodu 

- radiální a tangenciální zkreslení objektivu 

 

 

Obr. 16: vlevo - s distorzí objektivu, vpravo - bez distorze objektivu [18] 

 Pro kalibraci neměřických kamer je využíváno testovacího pole. Kalibrace 

vyžaduje velmi přesné bodové pole, které je prostorově členité. Dále musí být body 

rovnoměrně rozmístěny v dostatečné hustotě. Snímky je potřeba pořídit z několika vhodně 

geometricky konfigurovaných stanovisek (konvergentní snímky). Vhodné je z jednoho 

stanoviska pořídit dva snímky navzájem otočené o 90 stupňů vzhledem k ose záběru. 

 Kalibraci je možné provést více způsoby. PVO jsou zjištěny z kalibrace na přesném 

kalibračním poli a použity nadále při zpracování. Takto získané hodnoty jsou postačující 

pro výpočet úloh nevyžadující vysokou přesnost, jelikož při snímkování daného objektu 

nejsme schopni přesně obnovit PVO tak, jak byly zjištěny při kalibraci. Dalším způsobem 

je určení PVO v konkrétní úloze tzn. ve stejných podmínkách, v jakých bude realizováno 

samotné snímkování. V případě vysokých požadavků na přesnost je tedy doporučeno 

využít určení PVO při každém snímkování. [19] 

 Software Pix4D nabízí provedení kalibrace při samotném zpracování a garantuje 

dosažení vysokých přesností. Program několikrát realizuje Automatic Aerial Triangulation 

(AAT), Bundle Block Adjustment (BBA) a kalibraci kamery, až do doby, dokud není 

dosaženo optimálních výsledků. Tento proces však začíná s počátečními přibližnými 
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hodnotami PVO, které je nutno zadat před zpracováním dle použitého typu fotoaparátu. 

Hodnoty zjištěné z kalibrace jako ohnisková vzdálenost, hlavní bod snímku, tangenciální 

a radiální zkreslení a informace o parametrech kamery jsou zobrazeny ve výsledné zprávě 

(tzv. Quality Report). [18] 

 Jelikož se v této práci jedná o ověření přesnosti dosažené za běžných podmínek, je 

tento způsob kalibrace pro naše účely postačující. 

Tabulka 9: Hodnoty z kalibrace v programu Pix4D 

Kamera Sony Alpha A7R 

Ohnisková vzdálenost: 
 

fx 5580,686 px 

Rozměry snímače : 
 

šířka 7360 px 

výška 4912 px 

Hlavní snímkový bod: 
 

cx 3686,281 px 

cy 2442,445 px 

Radiální distorze: 
 

R1 -0,028 

R2 0,034 

R3 -0,020 

Tangenciální distorze: 
 

T1 -0,001 

T2 0,000 

6.5 Plánování letu 

 Před samotným leteckým snímkováním musí být zjištěno několik parametrů 

potřebných pro nastavení letu, aby výsledky odpovídaly požadované přesnosti a zadaní. 

Potřebujeme znát následující vstupní parametry: prostorové rozlišení snímku, měřítko 

snímku, podélný a příčný překryt snímků, mapu území (digitální model terénu – DMT), 

hranice zájmové oblasti. Na základě těchto údajů je možno softwarem dodávaným k UAV 

vygenerovat plán letu a snímky pořizovat automaticky.  

6.5.1 Prostorové rozlišení snímků  

 Ground sampling distance (dále jen „GSD“) ovlivňuje přesnost a kvalitu konečných 

výsledků. Udává vzdálenost mezi středy dvou pixelů na zemi. Čím menší je hodnota GSD, 
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tím jsou pořízené snímky detailnější. Tato informace nám umožňuje odvodit další 

parametr, kterým je výška letu (6.1). Poté lze spočítat měřítkové číslo snímku (6.2), 

vycházející z výšky letu a ohniskové vzdálenosti objektivu. Zmíněné parametry jsou dány 

vztahem: 

 

  
           

  
 (6.1)    

 

 
 (6.2)    [17] 

kde:   

 h    výška letu nad terénem  

 GSD  prostorové rozlišení snímku  

 f  ohnisková vzdálenost objektivu 

 mw  rozlišení snímače 

 s‘  rozměr snímače 

Velikost snímaného území je dána vztahem: 

          (6.3) 

kde: 

 s  velikost snímaného území 

 s‘  rozměr snímače 

 ms  měřítkové číslo 

 Jelikož velikost snímaného území je obdélníkového tvaru, což je dáno tvarem 

snímače kamery, použije se tento vztah dvakrát jednotlivě pro šířku a délku snímače. 

6.5.2 Podélný a příčný překryt snímků 

 Při použití bezpilotních prostředků pro určování podrobných bodů polohopisu 

a výškopisu a tvorbě ortofotomap s GSD < 5cm je pro docílení přesnosti určení 
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podrobných bodů mapování vhodné, aby podélný překryt p byl roven nebo větší jak 75 % 

a příčný překryt q byl roven nebo větší jak 60 %. [9] 

 

Obr. 17: Schéma letu - podélný (p) a příčný (q) překryt snímků 

 Pro dodržení stanovených překrytů je třeba vypočítat vzdálenost mezi středy 

snímků. Vzdálenost je dána vztahem: 

                 (6.4)    [17] 

 Rovnice je v obecném tvaru, pro jednotlivé vzdálenosti ve směru letu a ve směru 

kolmém na směr letu se dosadí určitá hodnota p nebo q překrytu vydělená stem. Totéž platí 

i pro hodnotu s – velikost snímaného území.  
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Obr. 18: Schéma snímkovacího letu 

6.5.3 Snímané území 

 Velikost nalétávaného území je dána jednotlivými hranicemi, které jsou označeny 

operátorem na mapě v počítači. Výškově UAV kopíruje terén na základě digitálního 

modelu terénu (dále jen „DMT“).  

6.5.4 Režim snímání 

 Před samotným letem je potřeba se ujistit, že snímky nebudou rozmazané. Proto je 

nutné věnovat pozornost smazu a expozičnímu času. Čím kratší expoziční čas, tím menší 

smaz. Smaz vzniká pohybem letadla během otevření uzávěrky, bod se tedy zobrazuje jako 

úsečka. Je závislý nejen na expoziční době, ale i na rychlosti letu a měřítkovém čísle. 

      
    

  
 (6.5)     [19] 

 Pro eliminaci rozostření je potřeba zajistit, aby modelem uražená vzdálenost nebyla 

větší než polovina velikosti hodnoty GSD. Nejhorší případ nastává při ztotožnění směru 

letu s prouděním větru. Výsledná rychlost modelu vůči zemi se tak zvětšuje. [20] 

 K otřesům (a tím i k rozmazání fotografií) dochází také vlivem vibrací motoru 

multikoptéry a turbulencí vzduchu. Tyto vibrace se dají ztlumit použitím tzv. 

antivibračních silentbloků. Jedná se o gumové válečky, které se umisťují mezi kamerový 

závěs a rám multikoptéry. 
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6.5.5 Autonomní versus manuální let, letová dráha 

 Většina současných bezpilotních systémů je schopna autonomního letu což 

znamená, že pilot prostředek neřídí, avšak může do průběhu letu kdykoliv zasáhnout. 

Pouze některé levnější prostředky musí být ovládány manuálně, popřípadě 

poloautomaticky s tím, že operátor ovládá jen některou z funkcí (snímací zařízení, směr 

letu). Autonomní let je efektivnější z hlediska dodržování stanovených překrytů 

a usnadnění výpočtů, ale nelze jej využít při zastínění signálů z GNSS družic. V tomto 

případě je vyžadován manuální let. 

 

Obr. 19: Autonomní let (vlevo) versus manuální let (vpravo) 

 Pro plánování letu byl použit program UgCS určený přímo k plánování 

fotogrammetrických misí. Jako vstupní parametry je třeba zadat požadovanou hodnotu 

GSD, příčného a podélného překrytu. V našem případě byla zadána hodnota GSD 1 cm/px, 

příčný 75% a podélný 80% překryt snímků. Ostatní hodnoty potřebných parametrů jsou 

programem spočítány samy, na základě výše uvedených vztahů. Dále je do programu 

načten digitální model terénu a polygonem označeno zájmové území. Jsou spočítány letové 

body v souřadnicovém systému WGS-84, kterých se prostředek drží polohově. Výškově 

kopíruje DMR, přičemž výška je zadána relativně a vztahuje se k místu vzletu bezpilotního 

prostředku. Výsledkem z tohoto programu je trajektorie letu nad zadaným územím, která je 

zobrazena i vizuálně. 
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Obr. 20: Ukázka z prostředí UgCS - plánování letu [www.ugcs.com] 

 Výdrž multikoptéry DJI Matrice 600 Pro včetně zatížení kamerou SONY A7R 

a GNSS modulem Emlid Reach je 11 minut, což bylo postačující pro nalétání celého 

zájmového území najednou. 
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7 FOTOGRAMMETRICKÁ MISE - REALIZACE  

 Po plánování letu bylo přistoupeno k samotné realizaci fotogrammetrické mise 

v terénu. Součástí kvalitní přípravy mise je zhodnocení přístupnosti terénu 

a bezpečnostních rizik (stromy, stožáry, vedení). Naplánování letu na konkrétní den závisí 

také na aktuální předpovědi počasí, především na stavu oblačnosti, srážkách, rychlosti 

větru a teplotě. Snímkování bylo tedy realizováno v odpoledních hodinách dne 

19. 10. 2017 firmou SkyMaps s.r.o. Počasí bylo po celou dobu slunečné, bez oblačnosti, 

větru a srážek. Teplota se pohybovala kolem 19 °C. 

 Na multikoptéru byl před letem umístěn GNSS modul Emlid Reach, kde bylo 

nastaveno zaznamenávání dat z družic GPS, rychlost aktualizace dat 5 Hz a RINEX formát 

verze 3.03 pro ukládání dat. Firmou SkyMaps s.r.o. byla anténa modulu připevněna 

v odsazené vzdálenosti přibližně 70 cm na dřevěnou tyč, která byla pevně spojena 

s gimbalem. Na rozhodnutí o umístění GNSS antény měla vliv především pohyblivost 

kamery. Je nutné, aby projekční centrum kamery a fázové centrum antény vykonávaly 

synchronní pohyb a byly vzdáleny o neměnnou hodnotu, kterou je podstatné následně 

určit.  

 Další variantou, složitější, by bylo umístění GNSS antény modulu z vrchu na tělo 

multikoptéry. Výsledná prostorová vzdálenost (ofset) mezi projekčním centrem kamery 

a fázovým centrem antény GNSS se však v tomto případě mění s pohybem a náklony 

multikoptéry. Je proto potřebné znát další parametry, kterými jsou náklony ve 3 osách 

mezi kamerou a tělem multikoptéry. Tato data je možné získat z telemetrických záznamů 

z letové mise, jejichž součástí je záznam ze všech IMU jednotek multikoptéry. Získání 

těchto záznamů je však v tuto chvíli poměrně komplikované a svou podstatou by tato 

problematika mohla být předmětem další samostatné práce. Připevnění GNSS modulu 

Emlid Reach k multikoptéře znázorňuje následující obrázek. 
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Obr. 21: Připevnění GNSS modulu Emlid Reach na multikoptéře 

 Dále byly provedeny kontroly stavu nabití baterií jak v multikoptéře, tak v kameře 

a všech ovládacích zařízeních, kontrola funkčnosti senzorů, technický stav vrtulí 

a funkčnost připojení GNSS Modulu Emlid Reach. 

 Kamera byla nastavena dle postupů popsaných v kapitole 6.5.4 Režim snímání a na 

základě zkušeností firmy SkyMaps s.r.o. Expoziční doba, hodnota ISO a clona byly fixní 

po celou dobu snímání. 

7.1 Sběr dat 

 Následně po předletových kontrolách a výpočtu potřebných parametrů byla 

hexakoptéra spojena s řídicím systémem, který tvořil počítač s programem UgCS. Z tohoto 

programu byly do hexakoptéry odeslány letové body a dále byla ověřena funkčnost 

komunikace mezi řídicí stanicí, ovladači a hexakoptérou. Po odstartování prostředek 

vystoupal do letové výšky 60 m, která je určena relativně, vzhledem k místu vzletu. 

K udržování potřebné výškové hladiny prostředku nad zemí slouží barometrický snímač. 

V tuto chvíli byla spuštěna letecká mise. Prostředek se začal pohybovat po předem 

spočtených bodech letecké trasy, přičemž docházelo k zachycení snímků a souřadnic 

antény GNSS modulu. Z důvodu prevence zřícení systému byly během letu kontrolovány 
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důležité parametry jako stav baterií nebo teplota regulátorů. Letecká mise snímkování 

našeho území trvala 11 minut. Následně byl let multikoptéry ukončen manuálně firmou 

SkyMaps s.r.o. 

 Model v průběhu snímkování ukládá data na SD kartu fotoaparátu. Data z GNSS 

modulu jsou ukládány do interní paměti. Informace o jednotlivých snímcích jsou ukládány 

v metadatech snímku tzv. exif snímku. Jsou to údaje jako rozměry snímku, délka expozice, 

ohnisková vzdálenost a další. Během celého letu o délce trajektorie přibližně 3 km bylo 

pořízeno 336 fotografií. 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT 

 Vyhodnocení snímků proběhlo v programu Pix4D doporučeném firmou SkyMaps 

s.r.o. Tento program je vytvořen stenojmennou společností sídlící ve Švýcarsku 

v Lausanne. Program umožňuje zpracování snímků získaných všemi typy bezpilotních 

prostředků a také z různých snímačů včetně multispektrálních a termokamer.  

Možnými výstupy z programu Pix4D jsou: 

 

 

 
 

Mračno bodů (3D Point Cloud) 

 

 
Digitální model povrhu/terénu  

(Digital surface/terrain model) 

 

 

Ortofotomozaika (orthomosaic) 

 

 

Výpočet kubatur (volume calculation) 

 

 

Vrstevnice (contour lines) 

 

 

3D texturovaný model (3D textured model) 

 

 

Termografie (thermography) 

 

 

[www.pix4d.com] 
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 Pro zpracování je potřeba výkonný hardware. Data lze exportovat v různých 

formátech, které mohou byt následně použity v CAD, GIS a 3D modelačních programech. 

Ukázky některých výstupů jsou zobrazeny v přílohách této práce. 

8.1 Zpracování snímků Pix4D Mapper 

 Nejprve byl založen projekt a definovány vstupní parametry jako souřadnicový 

systém a kartografické zobrazení (S-JTSK/Krovak East North). Po importování snímků 

a tedy posledním krokem tvorby projektu je nastavení typu kamery. Následný proces 

výpočtů probíhá ve třech etapách. 

 V první etapě jsou nastaveny parametry pro zpracování. Konkrétně velikost snímků 

použitá pro vyhledání navazujících bodů (keypoints) a výběr prvků orientace kamery, jež 

mají být kalibrovány. V tomto kroku zpracování snímků dochází k Automatic Aerial 

Triangulation (AAT – automatická aerotriangulace), Bundle Block Adjustment (BBA – 

vyrovnání bloku svazků) a self-calibration (vlastní kalibrace), dokud není dosaženo 

optimálních výsledků. Po výpočtech první etapy zpracování je v programu zobrazen 

vyrovnaný model s označenými vlícovacími a kontrolními body a také jednotlivé projekce. 

Výsledky ze zpracování jsou obsaženy v generovaném protokolu tzv. Quality Report. 

 Poté následovalo načtení souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů a jejich ruční 

lokalizace. Pomocí nástroje reyCloud editor je označování bodů velmi zjednodušeno. 

Program po označení bodu aspoň na třech snímcích automaticky vyhledá bod na snímcích 

ostatních. Program dokáže taktéž určit body automaticky, této funkce však nebylo využito. 

Minimální počet vlícovacích bodů pro georeferencování je tři, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 6.3 Vlícovací a kontrolní body. Každý bod je nutno lokalizovat také minimálně 

na třech snímcích. Následující obrázek znázorňuje prostředí programu Pix4D při lokalizaci 

vlícovacích a kontrolních bodů. V pravém horním rohu je detail lokalizace bodu, kde 

modré kolečko znázorňuje polohu bodu z načtených souřadnic, žlutá značka je poloha 

lokalizovaná ručně a zelený křížek znázorňuje předběžnou polohu bodu určenou 

z dosavadních projekcí. 

 Velikost terčů byla postačující, jelikož byly všechny snadno lokalizovatelné 

a středy dobře viditelné. 



8 Zpracování dat 

 

51 

 

 

Obr. 22: Lokalizace kontrolních a vlícovacích bodů v programu Pix4D 

 V etapách 2 a 3 dochází k nastavení parametrů jako např. hustota bodů, výstupní 

formát, rozlišení a následně k vygenerování mračna bodů, digitálního modelu terénu, 

ortofota a dalších výstupů uvedených výše. Tento proces je časově náročný. Vzhledem 

k zpracování velkému množství dat může trvat déle než hodinu.  

8.1.1 Quality Report 

 Jedná se o protokol o výpočtu, který je generován programem Pix4D. Protokol je 

interaktivní a obsahuje odkazy na internetové stránky, kde jsou vysvětleny jednotlivé 

položky obsažené v protokolu. 

 V úvodu se nachází shrnutí základních údajů a to dosažená hodnota GSD, čas 

výpočtu a použitý model kamery. Pod těmito údaji je vyobrazena tabulka posouzení 

kvality, která hodnotí počet nalezených navazujících bodů na snímku, počet použitých 

snímků, procentuální hodnotu optimalizace prvků vnitřní orientace kamery získanou 

z kalibrace a celkový počet vlícovacích bodů. Dále protokol obsahuje informace 

o kalibraci, výsledky vyrovnání bloku svazků, optimalizované prvky vnitřní orientace 

kamery a také dosažené odchylky na vlícovacích a kontrolních bodech. 
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8.2 Zpracování dat RTKLIB 

 Výpočet souřadnic fázových center antény byl proveden v programu RTKLIB 

RTKPOST určeném pro zpracování dat z GNSS Modulu Emlid Reach. Do výpočtu vstupují 

data RINEX získaná z roveru a data RINEX získaná ze základní stanice. Pro náš výpočet 

byla použita referenční stanice TUBO nacházející se na VUT v Brně. Observační data 

z této stanice byly staženy z portálu CZEPOS Zeměměřického úřadu. Před výpočtem je 

dále potřeba provést nastavení dle kritérií individuálního měření. Konkrétně se jedná 

o nastavení módu měření (Kinematic), elevační masky (20°), frekvence (L1), použitých 

navigačních systémů atd. Všechny tyto hodnoty byly nastaveny dle doporučeného postupu 

společnosti Emlid. Následně došlo k výpočtu souřadnic fázových center antény 

v souřadnicovém systému ETRS89. Získané souřadnice byly převedeny do souřadnicového 

systému S-JTSK pomocí nástroje Transformace souřadnic ČUZK.  

 

Obr. 23: Ukázka prostředí výpočetního programu RTKPOST od společnosti Emlid [www.emlid.com] 
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9 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 Výstupem je především testování přesnosti dosažených výsledků na kontrolních 

bodech v souřadnicovém systému S-JTSK, které byly určeny polární metodou 

a fotogrammetricky pomocí vlícovacích bodů. Výsledky podléhají kritériím 3. třídy 

přesnosti dle normy ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – základní a účelové mapy 

(2014). Dále jsou porovnány souřadnice projekčních center kamery se souřadnicemi 

určenými pomocí GNSS modulu Emlid Reach, který byl umístěn v odsazené vzdálenosti 

vedle multikoptéry v pevném spojení s kamerou. Toto umístění bylo zvoleno z důvodu 

synchronního pohybu obou zařízení, což je nejvhodnější variantou pro určení konstanty 

(ofsetu) mezi fázovým centrem antény a projekčním centrem kamery. 

9.1 Testování přesnosti souřadnic bodů výběru 

 Nejprve bylo provedeno testování přesnosti na kontrolních bodech určených 

fotogrammetricky s využitím vlícovacích bodů (Příloha č. 2 – Testování přesnosti). 

Z programu Pix4D jsme obdrželi rozdíly souřadnic ve směru os X, Y, Z. Souřadnicový 

rozdíl byl vypočten jako rozdíl od hodnoty určené terestrickým měřením. Tato hodnota 

byla brána jako skutečná, jelikož uvažovaná přesnost terestrické metody je považována za 

řádově vyšší než přesnost fotogrammetrické metody, což bylo ověřeno rozborem přesnosti. 

Dle normy ČSN 01 3410 má kontrolní určení podstatně vyšší přesnost jestliže σxy < 0,7*uxy, 

kdy σxy značí přesnost terestrického měření a uxy očekávanou přesnost fotogrammetrické 

metody. 

 K testování přesnosti určení souřadnic X, Y a výšek H bodů výběru se vypočtou 

souřadnicové rozdíly, kde index T představuje hodnoty z terestrického měření a index F 

hodnoty z fotogrammetrického měření. 

∆X = XT – XF (9.1) ∆Y = YT – YF (9.2) ∆H = HT – HF (9.3) 

9.1.1 Testování přesnosti souřadnic X, Y 

 Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné souřadnicové 

odchylky sx,y 
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sx,y =                 (9.4) 

 Směrodatné odchylky souřadnic sx, sy se určí ze vztahu 

sx =  
 

     
        

  
    (9.5)  sy =  

 

     
        

  
    (9.6) 

kde N je počet bodů výběru a k = 1, má-li kontrolní určení vyšší přesnost. 

 Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když 

a) polohové odchylky  

Δp =           (9.7) vyhovují kritériu              (9.8) 

b) výběrová směrodatná souřadnicová odchylka sx,y vypočtená z rovnice (9.4) vyhovuje 

kritériu  

                (9.9) 

kde ux,y = 0,14 m (pro 3. třídu přesnosti) a     = 1,1 (pro výběr o rozsahu N od 100 do 

300 bodů). 

 V celkovém počtu 202 kontrolních bodů byly dodrženy stanovená kritéria. 

Výsledky testování přesnosti souřadnic X, Y tedy považujeme za vyhovující dané třídě 

přesnosti. 
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Graf č. 1: Histogram četnosti dosažených rozdílu souřadnic ve směru osy X 

 

 

Graf č. 2: Histogram četnosti dosažených rozdílů souřadnic ve směru osy Y 

 Na ose Třídy jsou v metrech znázorněny hodnoty dosažených souřadnicových 

rozdílu ve směru jednotlivých os X,Y. Osa Četnost znázorňuje množství souřadnicových 

rozdílů spadajících do jednotlivých tříd. Oba soubory dat je možné charakterizovat jako 

normální rozdělení náhodných chyb. 
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9.1.2 Testování přesnosti výšek H 

 Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové směrodatné výškové 

odchylky sH 

     
 

    
    

     
  (9.10) 

kde N je počet bodů výběru a k = 1, má-li kontrolní určení vyšší přesnost. 

 Přesnost určení výšek se pokládá za vyhovující, když 

a) výškové rozdíly ∆Hi vypočtené z rovnice (9.3) vyhovují kritériu 

               (9.11) 

b) výběrová směrodatná výšková odchylka sH vypočtená z rovnice (9.10) vyhovuje kritériu 

            (9.12)  …pro výšky na nezpevněném povrchu 

kde    = 0,12 m (pro 3. třídu přesnosti), koeficient k = 1 a    = 1,1 (pro výběr o rozsahu 

N od 80 do 500 bodů). 

 V celkovém počtu 202 kontrolních bodů byly dodrženy stanovená kritéria. 

Výsledky testování přesnosti výšek H tedy považujeme za vyhovující dané třídě přesnosti. 
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Graf č. 3: Histogram četnosti dosažených výškových rozdílů na bodech výběru 

 Na ose Třídy jsou v metrech znázorněny hodnoty dosažených výškových rozdílů. 

Osa Četnost znázorňuje množství výškových rozdílů spadajících do jednotlivých tříd. 

Soubor dat je možné charakterizovat jako normální rozdělení náhodných chyb. 

[21] 

9.2 Testování přesnosti souřadnic určených GNSS modulem 

 Během zpracování dat bylo zjištěno, že došlo k poruchám při pořízení dat, jelikož 

nebylo vůbec zaznamenáno 42 souřadnic fázového centra antény z celkového počtu 315 

snímků. Na základě této skutečnosti byly porovnány souřadnice fázových center antény 

GNSS modulu získané z programu RTKPOST se souřadnicemi projekčních center kamery 

získanými z programu Pix4D vyrovnáním bloku svazků. Souřadnicové rozdíly ∆X, ∆Y 

a ∆H byly získány z následujících vztahů, kde index K představuje hodnoty projekčních 

center kamery a index G představuje hodnoty fázových center antény GNSS modulu.  

∆X = │XG – XK │(9.13) ∆Y = │YG – YK │(9.14) ∆H = │HG – HK │(9.15) 

  Z následujícího obrázku získaného z výpočetního programu RTKLIB je patrné, že 

GNSS modul nepřijímal dostatečný signál z družic. Zelené body znázorňují řešení fixed 

(ambiguity určeny celočíselně), oranžové body znázorňují řešení float (ambiguity nejsou 

vyřešeny jako celá čísla). 
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Obr. 24: Data získaná GNSS modulem Emlid Reach 

 Z obrázku se zdá, že ambiguity byly pro většinu měřených dat vyřešeny. Toto je 

však v rozporu se získanými souřadnicovými rozdíly. Ty vykazují značné odchylky 

v určení polohy fázového centra antény. Jelikož získané souřadnicové rozdíly mění směr i 

velikost náhodně v rozmezí 0 – 5 metrů, nemělo již význam uvažovat ofset mezi fázovým 

centrem antény a projekčním centrem kamery. Hodnoty očekávané z testování by měly 

vykazovat přibližně stejnou hodnotu v určitém směru, která by se rovnala konstantě 

(ofsetu) mezi projekčním centrem kamery a fázovým centrem antény. V následující tabulce 

je uvedena analýza dat získaných GNSS aparaturou. 

Tabulka 10: Četnosti dosažených hodnot souřadnicových rozdílů 

Legenda pro hodnoty ∆X Legenda pro hodnoty ∆Y Legenda pro hodnoty ∆H 
hodnota [m] počet procenta hodnota [m] počet procenta hodnota[m] počet procenta 

0,00 - 0,50 161 59% 0,00 - 0,50 159 59% 0,00 - 0,10 42 15% 

0,51 - 1,00 71 26% 0,51 - 1,00 113 41% 0,11 - 0,50 22 8% 

1,01 - 1,50 32 12% 1,01 - 1,50 1 0% 0,51 - 1,00 10 4% 

1,51 - 2,00 6 2% 1,51 - 2,00 0 0% 1,01 - 2,00 36 13% 

2,00 < 3 1% 2,00 < 0 0% 2,00 < 163 60% 
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Tabulka 11: Statistika dosažených výsledků 

Počet snímků celkem 315 100% 

Počet chybějících souřadnic 42 13% 

Nejvyšší dosažený rozdíl ∆X 4,61 m 

Nejvyšší dosažený rozdíl ∆Y 1,02 m 

Nejvyšší dosažený rozdíl ∆H 3,28 m 
 

 Za příčinu vzniklých problémů považujeme nevhodné umístění antény GNSS 

přijímače, které je popsáno v kapitole 7 Fotogrammetrická mise – realizace. Přijímané 

signály z družic byly pravděpodobně narušeny vrtulemi multikoptéry a rozvířením 

vzduchu z jejich rotace. Řešením tohoto problému by mohlo být umístění antény GNSS 

modulu shora na tělo multikoptéry. Pro toto umístění je však mnohem obtížnější získat 

potřebné parametry k určení ofsetu, jako jsou náklony mezi kamerou a tělem multikoptéry. 

Na základě dosažených výsledků je tedy nutné námi testované umístění antény GNSS 

modulu označit jako zcela nevyhovující.  
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení leteckých snímků pořízených 

pomocí UAV s GNSS modulem Emlid Reach a bez něj. Snahou bylo poukázat na využití 

lehce dostupné GNSS aparatury a bezpilotních prostředků pro potřeby geodézie. 

 V úvodu práce jsou zmíněny prvopočátky UAV, legislativní omezení vyplývající z 

provozu bezpilotních prostředků a možnosti jejich využívání nejen pro účely 

fotogrammetrie, ale i v mnoha dalších odvětvích. Hlavním zdrojem informací pro 

teoretickou část práce byly vědecké články, technické předpisy a akademické práce. 

V praktické části bylo čerpáno především z rad a zkušeností firmy SkyMaps s.r.o. 

 Kapitola 6 Fotogrammetrická mise – příprava hovoří o veškerých činnostech, které 

je nutné vykonat před samotnou realizací letu. Je to především tvorba bodového pole, 

rozmístění a zaměření vlícovacích a kontrolních bodů, příprava letu nebo nastavení 

kamery. Všechny použité komponenty a především bezpilotní prostředek s GNSS 

modulem jsou popsány v samostatné kapitole.  

 Zpracování leteckých snímků bylo provedeno v programu Pix4D. Obdrženými 

výsledky byly polohové a výškové odchylky na kontrolních bodech určené v závislosti na 

rozložení vlícovacích bodů. Celkem bylo použito 12 vlícovacích bodů umístěných po 

okraji a ve středu území. Získané souřadnicové rozdíly byly podrobeny testování přesnosti 

dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – základní a účelové mapy (2014). Nejvyšší 

dosažená polohová odchylka má hodnotu 4,1 cm a výšková odchylka 7,7 cm. V celkovém 

počtu 202 kontrolních bodů byly dodrženy stanovená kriteria. Výběrová směrodatná 

souřadnicová a výšková odchylka taktéž splňují podmínky. Výsledky tedy považujeme za 

vyhovující dané třídě přesnosti. Histogramy vypočtené ze souborů souřadnicových rozdílů 

∆X, ∆Y, ∆H charakterizují normální rozdělení náhodných chyb. 

 Zpracování dat získaných z GNSS modulu Emlid Reach proběhlo v programu 

RTKPOST. Získané souřadnice byly převedeny ze systému ETRS89 do S-JTSK pomocí 

nástroje Transformace souřadnic ČUZK a následně porovnány se souřadnicemi 

projekčních center kamery získaných z programu Pix4D (vyrovnání bloku svazků). 

Nejvyšší dosažený rozdíl ∆X má hodnotu 4,61 m, ∆Y má hodnotu 1,02 m a ∆H má 

hodnotu 3,28 m. Hodnoty vyhovující našemu testování by musely vykazovat přibližně 
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stejnou odchylku v určitém směru, která by se rovnala předem zmiňovanému ofsetu. 

Jelikož získané souřadnicové rozdíly mění směr i velikost náhodně v rozmezí 0 – 5 m, 

nelze je považovat za vyhovující a směrodatné. Konstantu (ofset) mezi projekčním centrem 

kamery a fázovým centrem antény GNSS aparatury bylo tedy bezvýznamné určovat. Za 

příčinu vzniklých rozdílů považujeme nevhodné umístění antény GNSS modulu, které je 

popsáno v kapitole 7 Fotogrammetrická mise – realizace. Narušení signálů z družic 

způsobily pravděpodobně vrtule multikoptéry a rozvířený vzduch z jejich rotace. Na 

základě zjištěných výsledků bylo námi testované umístění GNSS modulu na multikoptéře 

označeno za nevyhovující. Řešením tohoto problému by mohlo být umístění antény GNSS 

aparatury z vrchu na tělo multikoptéry, což má však za následek podstatně horší 

přístupnost k údajům potřebným pro výpočet ofsetu. 

 Závěr práce je orientovaný na prezentaci výstupů, které je možné získat ze 

zpracování. Konkrétně se jedná o digitální modely terénu a povrchu, 3D model, mračno 

bodů a ortofoto. 

 Data získaná z pořízených snímků pomocí UAV jsou tedy vhodná pro mapování ve 

3. třídě přesnosti ČSN 01 3410. Věřím, že i data z GNSS modulu Emlid Reach mohou 

vyhovovat přesnosti v řádu centimetrů, jak výrobce uvádí, avšak je zapotřebí uvážit jiné 

umístění modulu na multikoptéře, než bylo testováno v této práci. Další možnou variantou 

by mohlo být využívání GNSS modulu Emlid Reach v pevném spojení s letadlem. 

Vzhledem k efektivitě sběru dat, dosažené přesnosti, použití neměřické kamery a 

v závislosti na charakteru zájmového území (jasně definovaný povrch bez vegetace) lze 

konstatovat, že bezpilotní prostředky mohou bez problémů nahradit stávající metody 

mapování.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAT  Automatic Aerial Triangulation – Automatická aerotriangulace 

ATZ  Aerodrome Traffic Zone - Letištní provozní zóna neřízeného letiště 

BBA  Bundle Block Adjustment – Vyrovnání  bloku svazků 

Bpv  Balt po vyrovnání – výškový systém 

CAD  Computer Aided Design – počítačem podporované projektování 

CP  Check Points – kontrolní body 

CTR  Controlled Traffic Region - Řízený okrsek letiště 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMR  Digitální model reliéfu 

DOP  Dilution of precision – parametr přesnosti  

GCP  Ground Control Point – vlícovací bod 

GIS  Geografický informační systém 

GLONASS „Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma“ 

GNSS  Global Navigation Satellite System - globální navigační satelitní systém 

GPS  Global Positioning System - globální polohový systém 

GSD  Ground Sampling Distance – obrazové rozlišení snímku 

IMU  Inertial Measurement Units – inerciální měřící jednotka 

LIDAR Light Detection And Ranging – metoda laserového skenování 

LIS  Letecké informační služby 

MCTR  Military Control Zone - Vojenský řízený okrsek letiště 

NAVSTAR Navigation Signal Timing and Ranging – americký družicový navigační  

  systém  
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PMS  Pomocná měřická síť 

PPK  Post Processing Kinematic – metoda měření GNSS 

PVO  Prvky vnitřní orientace 

RINEX Receiver independent exchange – datový formát 

RPA  Remotely Piloted Aircraft – dálkově pilotované letadlo 

RPAS  Remotely Piloted Aircraft Systém – dálkově pilotovaný létající systém 

RTK  Real Time Kinematic – metoda měření GNSS 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální – souřadnicový systém 

TMA  Terminal Area - Koncová řízená oblast 

UA  Unmanned Aircraft – bezpilotní letadlo 

UAS  Unmanned Aerial Systém – bezpilotní letecký systém 

UAV  Unmanned Aerial Vehicle – bezpilotní letecký prostředek 

ÚCL  Úřad pro civilní letectví 

WGS-84 World Geodetic System 1984 – světový geodetický souřadnicový systém 
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