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ABSTRAkT: Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných 
podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití 
fotogrammetricky zpracovaných snímků pořízených z bezpilotních prostředků pro tvorbu přesných ortofotomap míst silničních nehod 
(s rozlišením až GSD 1 cm/px). Pro zhodnocení dosažitelné kvality a vhodnosti získaných výstupů bylo provedeno celkem 10 měření 
v rámci crash-testů konaných u nás i v zahraničí. výsledná ortofota místu střetu byla porovnávána s různými měřičskými metodami, 
které se v současnosti již běžně využívají. výsledná kvalita, obrazová věrnost a dosahovaná přesnost ortofot potvrdila vhodnost využití 
navrhovaného řešení pro potřeby soudně znalecké analýzy.

KlíČOvá SlOvA: fotogrammetrie, bezpilotní prostředek, dopravní nehoda, ortofoto, forenzní analýza

ABSTRACT: Reconstruction of accident site has a major impact of any subsequent forensic evaluation. The accuracy and extend of 
obtained information directly affects the possibilities of resulting analysis. The aim of this contribution is to present a simple utilisation of 
photogrammetric measurements in combination of unmanned aircraft systems to create a very accurate and detail orthographic images 
of crash sites (GSD of 1cm/px). In total, ten crash tests measurements were used to evaluate the possibilities of proposed approach. 
Generated orthophotos were compared with conventional measuring techniques and further assed. The resulting information value and 
achieved accuracy of results (up to 2 cm) proved its viability and suitability for wider use.

kEywoRDS: photogrammetry, UAv, traffic accident, orthophoto, forensic analysis

1.  ÚVOD

Dopravní inženýrství patří mezi typické příklady multidisciplinárních 
oborů, které vyžadují aplikaci a kombinaci znalostí z celé 
řady vědních oborů. Soudně znalecká činnost vztahující se 
k analýze dopravních nehod jde v tomto ohledu ještě dále a klade 
na znalce obzvláště vysoké nároky. Navzdory pozitivnímu trendu 
zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižujícímu se počtu 
smrtelných dopravních nehod, množství nehod vyžadujících 
určitou formu znalecké analýzy, nezávisle na jejím rozsahu 
či formě, se v posledních letech neustále zvyšuje. Situaci 
nepříznivě ovlivňují i rostoucí počty fingovaných nehod, jejich 
propracovanost, a v neposlední řadě také rostoucí komplexnost 
vozidel a vozidlových systémů. Tyto skutečnosti činí ze znalecké 
analýzy velmi náročný úkol. Z tohoto důvodu vzrůstají nároky 
na kvalitu a rozsah vstupních podkladů, které lze následně pro 
analýzu použít. Dokumentace a rekonstrukce místa dopravní 
nehody je jedním z hlavních zdrojů informací, které ovlivňují 
jakékoli následné forenzní hodnocení.

Cílem tohoto příspěvku je představit a zhodnotit možnosti 
alternativní metody dokumentace dopravních nehod. Hlavní 
myšlenkou je využití bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial 
Vehicle – UAV) společně s metodami digitální obrazové korelace 
pro zpracování získaných podkladů. Výstupem navrhovaného 
přístupu jsou pak texturované prostorové modely či detailní 
ortofota zájmových lokalit. Metody digitální obrazové korelace, 
jež zažívají vposledních letech velmi dynamický rozvoj, patří 
mezi fotogrammetrické měřicí metody. Přestože je použití různých 
fotogrammetrických metod pro účely dokumentace v praxi 
do určité míry využíváno a v řadě příkladů se prokázalo, že může 
vést k přesným výsledkům a významným časovým úsporám, 
tak je tento přístup zatížen celou řadou omezení. Mezi nesporné 
výhody fotogrammetrie patří možnost využití snímků, bez nutnosti 
jejich dalšího zpracování, přímo orgány činnými v trestním 
řízení a až v případě potřeby je následně zpracovat forenzními 
odborníky. Možnosti fotogrammetrických měření či jejich 
praktické implementace pro dokumentaci byly již řešeny v celé 
řadě odborných publikací, např. [1] [2] [3] aj. Zatímco tyto studie 
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potvrzují kvalitu získaných dat a jejich vhodnost pro dokumentaci 
ve srovnání s jinými běžně používanými metodami, jedná se 
v drtivé většině případů o aplikaci pozemních fotogrammetrických 
měření. Pozemní fotogrammetrie však v těchto případech vykazuje 
jeden zásadní nedostatek. Výsledná snímková konfigurace, při níž 
jsou snímky pořizovány v relativní blízkosti k měřenému povrchu, 
není ideální a negativně ovlivňuje výslednou přesnost prostorové 
rekonstrukce a zvyšuje tak nároky na způsob provedení měření. 
S tím souvisí i fakt, že přesnost měření se snižuje s rostoucí 
vzdáleností. Tento fakt často vede k vyšším nárokům na kvalitu 
a počet pořízených snímků, čímž se zároveň zvyšují výpočetní 
nároky pro následnou fotogrammetrickou rekonstrukci.

Oproti tomu navrhované snímkování z nízkých výšek, kdy 
jsou snímky pořizovány kolmo k ěřenému povrchu v předem 
definované výšce, tento problém plně eliminuje, přičemž zachovává 
veškeré výhody fotogrammetrického měření. Výsledná snímková 
konfigurace vede k vyšší stabilitě následného výpočtu a také vyšší 
dosahované přesnosti. Tento pozitivní aspekt je navíc umocněn 
rozvojem pokročilých letových funkcí, které jsou v současné době 
dostupné i u běžných bezpilotních prostředků. Při jejich využití je 
možno zajistit požadované překryvy a eliminovat systematické 
chyby měření. Výhodou leteckého snímkování je také minimalizace 
zákrytu významných stop, které se na daném místě vyskytují. 
Možnostmi využití bezpilotních prostředků se v současnosti 
zabývá celá řada výzkumů a studií u nás i ve světě, např. [4] 
[5] [6] [7] aj. Výsledky ukazují vysoký potenciál navrhovaného 
přístupu, dostatečnou přesnost a obrazovou věrnost získaných 
výstupů, pro následnou znaleckou analýzu. Bohužel však většina 
těchto výzkumů prezentuje pouze jeden či dva případy, které 
navíc probíhají za ideálních podmínek pro měření či podrobněji 
neřeší vhodné nastavení a jeho vliv na výsledné výstupy. Z tohoto 
důvodu bylo rozhodnuto provést rozsáhlejší sérii měření s běžně 
dostupným bezpilotním prostředkem pro posouzení skutečných 
limitů a potenciálu navrhované měřicí metody.

2.  MěřEní

Z organizačních a legislativních důvodů bylo rozhodnuto, že 
budou měření uskutečněna v rámci dynamických testů (crash-
testů) organizovaných Fakultou dopravní ČVUT v Praze 
a testů pořádaných ve spolupráci se spřátelenými organizacemi 
u nás i v zahraničí. Výhodou zvoleného přístupu oproti uměle 
vytvořenému uspořádání místa nehody je značná podoba mezi 
místem skutečné dopravní nehody a crash-testem. Na místě crash-
testu se stejně jako u nehody nachází celá řada stop, střepin či 
provozních kapalin v místech, která odpovídají danému typu střetu, 
a která nemusejí být zrovna v ideální poloze pro tento typ měření. 
Podobnost s místem reálné nehody spočívá také v náhodných 
vlivech, které mohou ovlivňovat průběh měření. Typickým 
příkladem jsou například osoby, které se po místě pohybují 
a vykonávají různé činnosti, podobně jako složky integrovaného 
záchranného systému na místě nehody. Ve výsledku je tak možno 
sledovat výsledky měření i za takto ztížených podmínek.

Pro zhodnocení navrhovaného přístupu a kvality dosahovaných 
výstupů bylo provedeno celkem 20 měření 10 dynamických testů 
osobních automobilů. Jednalo se o střetové konfigurace přirozeně 

se vyskytující v rámci dopravní sítě, např. střet s chodcem, 
motocyklistou, pevnou překážkou, předo-zadní / boční / čelní střet či 
hromadná nehoda ve vysoké rychlosti apod. Měření byla prováděna 
vždy před vlastním testem a následně bezprostředně po střetu vozidel. 
Při prvním měření byly dokumentovány počáteční polohy vozidel 
společně s povrchem a geometrickými parametry testovací dráhy. 
Po nárazu byly zaznamenávány zejména konečné polohy, polohy 
významných stop a deformace na jednotlivých vozidlech.

Pro snímání byl použit komerčně dostupný bezpiltoní prostředek 
Phantom 4 Pro. Stroj je osazen 1” CMOS snímačem s rozlišením 
20 Mpx a ohniskovou vzdáleností 8,8 mm (24mm ekvivalentní 
35mm formátu). Kamera je stabilizována za pomoci tříosého 
brushless gimbalu, který umožnuje přesné nastavení a udržení 
polohy kamery v průběhu letu. Před vlastním provedením testů 
byla kamera zkalibrována za pomocí softwaru Agisoft Lens. 
Pro jednotlivé testy byly měněny parametry nastavení kamery 
bezpilotního prostředku, letové plány či podoba a charakter 
vlícovacích bodů (VB) tak, aby bylo možno hodnotit jejich vliv 
na měření a definovat limity navrhovaného postupu. Kamera byla 
nastavena v souladu se základními principy fotogrammetrických 
měření (režim priority clony, omezení maximální citlivosti ISO 
(800), fixní přiblížení apod.). U dvou z dvaceti provedených 
měření byla dokumentace provedena nikoli za pomoci snímkování, 
ale za pomoci videozáznamu. Důvodem byl krátký časový 
interval, který byl vymezen pro vlastní fotogrammetrické měření 
vzhledem k povaze crash-testů. Cílem tak bylo lokalitu nasnímat 
v co nejkratším čase, avšak v dostatečném rozsahu pro následné 
vyhodnocení. Snímky pro následnou rekonstruckci pak byly 
získány jako jednotlivé snímky (každý desátý) z pořízeného 
videozáznamu.

Let bezpilotního prostředku byl řízen v průběhu testů dvěma 
způsoby. Část testovacích letů byla ručně pilotována operátorem 
a část letů byla provedena v poloautomatických letových 
režimech, kdy operátor pouze kontroloval průběh letové mise. 
V automatických režimech sledoval stroj předem vytvořenou trasu, 
která byla definována v závislosti na požadovaných překryvech 
jednotlivých snímků a rozsahu měření. Hranice měřené oblasti 
byly definovány vždy až na místě před vlastním provedením letu. 
Letová hladina se vzhledem k požadovanému rozlišení (Ground 
Sampling Distance – GSD) pohybovala mezi 8 a 10 m. Pro definici 
souřadného systému a měřítka výsledných modelů byly využity VB. 
Tyto VB byli zároveň použity jako kontrolní body pro hodnocení 
dosahované přesnosti měření za různých podmínek. Podoba VB 
byla dvojí – v určitých případech se jednalo o uměle signalizované 
body a v určitých případech o body přirozené. Signalizované body 
byly připraveny před letem za pomocí permanentních značek 
(zvýrazňovací sprej) nebo dočasně křídou (kříže s čísly) na povrchu 
testovací dráhy. Jako přirozené VB byly voleny výrazné a zřetelně 
rozpoznatelné anomálie na povrchu dráhy či jejím přilehlém okolí. 
Příklady různých podob VB použitých v rámci testů jsou ukázány 
na obr. 1. Na základě velikosti dokumentované oblasti se lišil 
počet VB mezi jednotlivými modely. Přesto byla snaha o jejich 
rovnoměrné uspořádání v rámci měřené lokality. Nejnižší počet 
bodů byl použit při testech snímaných za pomoci videozáznamu, 
kde z časových důvodů byly zaměřeny pouze 3 přirozené body.

Polohy jednotlivých VB byly zaměřeny pro účely následného 
hodnocení a posuzování přesnosti třemi v praxi běžně používanými 
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metodami. Zpočátku byla pro zaměření používána digitální totální 
stanice. Nicméně výsledná dosahovaná přesnost jednotlivých 
modelů ukázala, že vyšší přesnost geodetických měření, vzhledem 
k rozměrům a charakteru bodů, nevede k vyšší přesnosti měření 
a že výsledný efekt nepřevažuje zvýšené časové nároky na zaměření 
bodů. Proto byla pro další část měření použita RTK GNSS stanice. 
Z důvodu, že většina znalců tento typ přístrojů nevyužívá, byly 
pro poslední část testů využity ručně naměřené vzdálenosti mezi 
signalizovanými body namísto jejich polohových souřadnic. 
Cílem bylo určit, jak tento fakt může ovlivnit výslednou přesnost 
prostorové rekonstrukce.

3.  HODnOCEní A VýSLEDKY

Pro zpracování získaných snímků byla použita metoda digitální 
obrazové korelace. Metoda je založena na principu, že identifikace 
a reference jednotlivých bodů na snímcích probíhá automaticky 
pomocí hledání maxima korelační funkce. Pro bod a jeho okolí 
na prvním snímku se hledá odpovídající bod na snímcích dalších. 
Hodnota korelační funkce je nazývána korelačním koeficientem 
a udává míru shody. Pro každý bod vyhledávací oblasti se tento 
koeficient vypočte. Následně se z této řady vypočtených údajů 
vybere bod s nejvyšší hodnotou, který je využit pro následnou 
prostorovou rekonstrukci. Pro dosažení kvalitních výsledků je 
klíčová hlavně kvalita vstupních snímků, dostatečný vzájemný 
překryv snímků a správná volba parametrů výpočtu korelace. 
V principu se jedná o fotogrammetrickou metodu patřící mezi 
metody hromadného sběru dat. Výstupem měření jsou obdobně jako 
v případě 3D skeneru detailní prostorové modely tvořené hustými 
mračny bodů. Takto pořízená data vykazují silnou nadbytečnost 
a téměř vždy je potřeba je vhodně interpretovat a požadované 
informace extrahovat. Obecně jsou proto programy využívající 
principu obrazové korelace charakteristické vysokými nároky 

na hardware. Přestože bezpilotní prostředek přikládá ke každému 
snímku přibližnou polohu, kde byl pořízen, a tato hodnota může 
být v rámci výpočtu také využita, tak se polohové informace 
ukázaly jako příliš nepřesné a během následné rekonstrukce byly 
vynechány. Výsledkem prostorové rekonstrukce byli zejména hustá 
bodová mračna, texturované meshe či podrobná digitální ortofota 
konkrétních scén.

Pro každé měření byly generovány řady výstupů, které se lišili 
nastavením či výsledným rozlišením v rozmezí od 0,1 cm do 2 cm. 
Na obr. 2 je ukázán příklad digitálního ortofota pro jeden z testů. 
Podrobné výsledky jednotlivých měření jsou ukázány v Tabulce 1. 
Pro každé měření jsou uvedeny informace o letovém plánu, počtu 
pořízených snímků a přibližných rozměrech mapované scény. Dále 
jsou uvedeny informace o použitých VB a způsobu jejich zaměření. 
Nakonec tabulka obsahuje dosaženou přesnost měření, maximální 
naměřenou odchylku a přesnost transformace vyjádřenou 
pomocí tzv. RMS chyby, což je vzdálenost mezi polohou bodu 
ve zdrojových souřadnicích a jeho polohou vypočtenou na základě 
koeficientů transformačních rovnic.

Zároveň s výše uvedenými parametry byla hodnocena 
i dosahovaná kvalita prostorové rekonstrukce, obrazová věrnost 
generovaných ortofot, celkové časové nároky na měření a obecná 
aplikovatelnost této metody v rámci soudního znalectví. Výsledky 
měření ukazují průměrnou dosahovanou přesnost okolo 2 cm, která 
je dle názoru zpracovatelů zcela dostatečná pro potřeby znalecké 
analýzy. Při grafickém porovnání ortofot s měřeními získanými 
za pomoci referenčních měřických metod výsledné srovnání 
ukazuje vysokou úroveň dosahované přesnosti zejména ve střední 
části ortofot (méně než 2 cm). Jako nejméně přesný se ukázal 
test, který využíval snímky z videozáznamu. Výsledná přesnost 
je však do jisté míry ovlivněna chybějící kalibrací kamery, nižším 
rozlišením jednotlivých snímků a nízkým počtem vlícovacích bodů 
v oblasti. Výrazný rozdíl dosahované přesnosti mezi manuálními 
a semi-autonomními lety nebyl pozorován.

Obr. 1  vlícovací body (přirozené + signalizované; signalizované; dočasně signalizované).
Figure 1  Ground control points (natural + marked, marked, temporarily marked).

Obr. 2  Podrobné ortofoto před střetem [GSD 1 cm].
Figure 2  Detailed pre-crash orthographic image [GSD 1 cm].
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Obrazová věrnost fotogrammetrických výstupů je na velmi 
vysoké úrovni. Ve výstupech je možno zřetelně určit nejen polohy 
jednotlivých vozidel, ale také jednotlivých stop, odpadlých částí 
vozidel, střepin, dřecích či smykových stop a provozních kapalin. 
Fotogrammetrická rekonstrukce provedená v rámci testů (letová 
hladina 10m; rozlišení kamery 20 Mpx; ohnisková vzdálenost 
24 mm) dosahovala maximálního rozlišení až 1 mm/px. Následné 
testy prokázali, že rozlišení 1 cm/px se jeví jako nejvhodnější pro 
potřeby následně znalecké analýzy. Detaily na těchto snímcích 
jsou stále jasně patrné a časová náročnost zpracování je nižší. 
Ve vztahu k pohybujícím se osobám v rámci měřené oblasti dosáhla 
metoda velmi dobrých výsledků. Přestože osoby, které v průběhu 
měření svou polohu nemění, se promítnou i do výsledného ortofota 
či modelu, tak pohybující se osoby nebyly ve většině případů 
zaznamenány ve výstupech vůbec. Výsledná kvalita ortofot tak 
nebyla tímto faktem omezena a zůstala na vysoké úrovni i za těchto 
nepříznivých podmínek.

Časové nároky měření lze rozdělit do dvou částí. Získávání dat 
na místě a následné zpracování naměřených dat. Časové nároky 

na vlastní měření nepřekročili 5 minut ani v případě rozsáhlejších 
lokací. Rozdíly mezi manuálním a semi-autonomním letem 
a jeho přípravou byly ve výsledku zanedbatelné. Důvodem je, že 
přestože příprava letové trasy zabere určitý čas, tak následný semi-
autonomní let je časově efektivnější a většinou probíhá i za vyšší 
rychlosti. U manuálně řízených letů se projevil problém s dosažením 
dostatečných překryvů. Z toho důvodu lety trvali déle a bylo v rámci 
nich pořízeno větší množství snímků tak, aby byl překryv zajištěn. 
Doba zpracování naměřených dat se lišila v závislosti na počtu 
snímků, počtu použitých VB a požadované kvalitě (výsledné 
rozlišení; nastavení). Obrazová korelace byla provedena v program 
Agisoft PhotoScan na počítači s procesorem CPU Intel I7 (5820K), 
s pamětí 32 GB RAM a grafickou kartou AMD R290. Celková doba 
zpracování nepřesáhla tři hodiny u žádného z testů. Jako časově 
nejnáročnější část zpracování se ukázalo manuální označování VB 
na jednotlivých snímcích. Tomuto je možné v budoucnu zabránit 
využitím kódovaných terčů, které je program schopen automaticky 
detekovat a párovat. Výsledný čas zpracování by se v těchto 
případech mohl pohybovat i pod 2 hodiny.

Obr. 3  Simulace crash-testu za využití podkladů z obrazové korelace.
Figure 3  Simulation of crash-test based on outputs from the digital image correlation.

Obr. 4  Ukázka výsledné simulace vůči reálnému průběhu střetu s využitím fotogrammetrických výstupů (PC-Crash 10.1).
Figure 4  Comparison of resulting simulation based on photogrammetric inputs (PC-Crash 10.1) and video footage.
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V poslední části byla testována využitelnost získaných 
výstupů pro potřeby znalecké praxe, která se ukázala jako velmi 
vysoká. Podrobná ortofota představují spolehlivý a přesný zdroj 
objektivních informací, který lze použít jako názorný přehled 
místa dopravní nehody v měřítku, či jako vstup pro simulační 
programy. Pro potřeby vyhodnocení crash-testů bylo s výhodou 
využito i možnosti kombinace různých ortofot do sebe. Výsledná 
orotofota tak obsahovala jak počáteční polohy, tak i konečné polohy, 
včetně jednotlivých stop, bez jakékoliv ztráty přesnosti, či kvality 
(viz obr. 2). Výsledné prostorové modely, ať již v podobě hustých 
bodových mračen, či texturovaných mesh modelů, mohou být 
přímo importovány do simulačních programů a sloužit ke zvýšení 
přesnosti a vypovídací hodnoty simulací daného střetu. Obr. 3 a 4 
ukazují příklad využití fotogrammetrických výstupů (mesh modelu 
dráhy a ortofota obsahující počáteční i koncové polohy) v rámci 
simulačního programu PC-Crash.

4.  ZáVěR

Množství a kvalita dostupných informací mají přímý vliv 
na možnosti a limity následné znalecké analýzy. Reálná dopravní 
nehoda má tu nevýhodu, že je odstraněna během několika hodin 
po skutečné havárii. Situaci navíc komplikuje fakt, že některé 
zdánlivě nedůležité souvislosti se mohou stát stěžejními až 
na základě znalecké analýzy. Navrhovaný postup však umožňuje 
detailní zaměření místa dopravní nehody s přesností dostačenou 
pro její následnou analýzu. Metoda se navíc jeví jako ideální měřicí 
technika pro policejní složky, zejména díky velmi rychlému sběru 
dat a relativně vysoké odolnosti vůči náhodným vlivům (např. 
pohyby ve scéně apod.). Výstupy měření je následně možné využít 
v rámci znaleckých simulačních programů, kde mohou sloužit 
jako prvky zvyšující celkovou kvalitu simulace. Celkově lze říci, 
že navrhovaná metoda pro dokumentaci míst dopravních nehod 
za pomoci bezpilotních prostředků prokázala svoji aplikovatelnost 
a lze ji jednoznačně doporučit pro dokumentační účely. Jako 
limitující faktor lze však v současnosti vidět legislativní omezení 
v ČR i zahraničí. Administrativní požadavky spojené s provozem 
bezpilotních prostředků a zejména jejich nasazení nad liniovými 
stavbami (tedy i pozemními komunikacemi) v současnosti výrazně 
omezují možnost širšího nasazení navrhovaného postupu.
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