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Abstrakt 
 

Práca sa zaoberá použitím bezpilotných leteckých prostriedkov pre fotogrametrické 

účely využiteľné v geodézii, postupne je popísaný systém ktorým sa realizovalo 

snímkovanie, predstavené sú tiež programy ktorými bolo realizované spracovanie dát. Na 

príklade tvorby ortofoto snímku je ukázaná problematika plánovania a zberu dát pomocou 

bezpilotného systému. Ďalšia časť práce sa zaoberá konfrontovaním výsledkov, konkrétne 

testovaním presnosti na základe nezávislého kontrolného terestrického zamerania bodov 

výberu. Cieľom práce je poukázať na vysoký potenciál využitia týchto zariadení v geodézii. 

  
Kľúčové slová 
  
bezpilotný prostriedok, fotogrametria, ortofoto, testovanie presnosti 

  
 
Abstract 
  
 This thesis deals with the application of unmanned aerial vehicles (UAV) in 

photogrammetric purposes useful in geodesy. The UAV that was used for imaging is 

described in the first part, also there are introduced two programs which were used for data 

processing. A system of mission planning and data collecting is shown on the ortofoto 

creating as an example. The second part of this thesis deals with testing of the accuracy 

through terrestrially independently measured points. The main aim of the work is to 

demonstrate the high potential of UAV devices for geodesy purposes. 
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I.  Úvod 
 

1. Úvod 
 

Sny o lietaní, túžba človeka vzdorovať gravitácii, povzniesť sa a vidieť svet z vtáčej 

perspektívy sú staré možno podobne ako ľudské vedomie samotné. Už z čias gréckej 

mytológie keď Doidalos postavil krídla pre seba a syna Icara, cez prvé pokusy Leonarda da 

Vinciho sa človek usiloval zostrojiť zariadenie ktorým by sa mohol priblížiť nebu. Od 

skonštruovania lietadla bratmi Wrigtovcami je možné pozorovať obrovský rozmach nielen 

týchto zariadení ale aj spoločnosti samotnej. Súbežne s vynájdením lietadla sa tiež začínajú 

objavovať prvé fotografie zachytené z paluby stroja. Ľudstvo však rýchlo pochopilo, že 

zachytené snímky majú využitie aj v iných ako umeleckých sférach.  

Donedávna bolo letecké snímkovanie doménou štátnych orgánov. Letecké snímky 

neboli voľne dostupné a podliehali prísnej cenzúre, čo sa dalo pripísať aj povahe 

predchádzajúceho režimu. S príchodom nových technológií akými sú vesmírne družice sa 

však tieto limity stávajú bezpredmetné. Letecké snímky sú dnes dostupné prakticky 

kdekoľvek, napríklad pomocou mapových serverov (Google, Yahoo, atď.). Problémom však 

zostáva ich kvalita a aktuálnosť. Donedávna bolo jedinou možnosťou ako získať kvalitné 

a aktuálne meračské snímky objednanie si snímkovacích prác bežným lietadlom 

s meračskou kamerou, prípadne družicovým snímkovaním. Obe z týchto možností sú však 

technicky aj finančne náročné. Čiastočnú alternatívu však dnes vedia ponúknuť „malé“ 

bezpilotné letecké prostriedky slangovo označované aj drony, ktoré sú dnes vďaka pokroku 

v technike dostupné širokej verejnosti. 

 

2. Ciele práce 
 
 Práca sa zaoberá vyhodnotením snímkov získaných bezpilotným leteckým 

prostriedkom v kombinácii s nemeračskou kamerou. Prvá časť práce je venovaná histórii 

bezpilotných leteckých prostriedkov, predstaveniu súčasne platnej legislatívy v Českej 

Republike ako aj obmedzení súvisiacich s pohybom v letových zónach. Druhá časť práce 

popisuje realizáciu letu a tiež systém s ktorým sa realizovalo snímkovanie. Súčasne s tým sú 

predstavené programy, ktorými bolo realizované spracovanie dát. Na príklade tvorby 



I. Úvod 
________________________________________________________________________________ 

- 11 - 

 

ortofoto snímku a ostatných základných fotogrametrických výstupov je predstavená 

problematika plánovania a zberu dát pomocou bezpilotného systému. Posledná časť práce je 

venovaná konfrontovaniu a analyzovaniu výsledkov, konkrétne testovaním presnosti na 

základe nezávislého kontrolného terestrického zamerania bodov výberu vzhľadom k ich 

polohe k vlicovacím bodom. Cieľom práce je poukázať na vysoký potenciál využitia UAV 

ako efektívnu náhradu klasických mapovacích metód používaných v súčasnej geodézii aj pri 

použití technológie ktorá nie je primárne meračská.
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II.  Bezpilotné letecké prostriedky 
 

1. Charakteristika bezpilotného leteckého prostriedku 
 

Bezpilotný letecký prostriedok býva najčastejšie označovaný anglickou skratkou 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) často tiež ako UAS (Unmanned Aircraft System) ktorá 

však zahrňuje nielen lietadlo samotné, ale aj riadiaci segment. Označenie bezpilotný 

napovedá, že sa jedná o zariadenie ktoré pri používaní nevyžaduje prítomnosť pilota na 

palube stroja a teda môže byť ovládané na diaľku. Stroj môže byť ovládaný úplne 

automatizovane alebo čiastočne podľa dopredu definovanej misie prípadne pomocou 

zložitejších dynamických autonómnych systémov. [1] S tým je spojených mnoho výhod, či 

už konštrukčných (menšia hmotnosť) alebo bezpečnostných. Posledná zmieňovaná výhoda 

nachádza uplatnenie najmä vo vojenskom segmente, kde sú UAV používané pri úlohách 

ktoré sú príliš rutinné alebo naopak nebezpečné pre lietadlá s posádkou. Tieto zariadenia sú 

vďaka cenovej dostupnosti dnes čoraz populárnejšie aj v komerčnej prípadne rekreačnej 

sfére. 

Definícia podľa normy ČSN 31 0001: „Bezpilotní letoun – letadlo způsobilé létat bez 

pilota, které je za letu řízené automatickým zařízením nebo dálkově se země.“ [2]  

Úrad pre civilné letectvo (ÚCL) definuje UAV ako „Letadlo určené pro provoz bez pilota 

na palubě. Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoli dalšího 

prvku nezbytného k umožnění letu, jako například datového spoje pro řízení a kontrolu 

prvku pro vypuštění a návrat.“ 

Nie je teda nutné aby sa stroj riadil sám, často je práve za trajektóriu letu zodpovedná 

posádka nachádzajúca sa mimo palubu stroja. Podľa ÚCL je pod pojmom bezpilotný 

lietajúci prostriedok uvažovaný okrem klasických lietadiel a vrtuľníkov akýkoľvek lietajúci 

prostriedok (balón, vzducholoď, atď.), ktorý presiahne hmotnosť 20 kg, prípadne i pri 

hmotnosti nižšej ako 20 kg ak je využívaný k iným ako rekreačným alebo športovým 

účelom. Detailnejšia analýza legislatívnych obmedzení v Českej Republike bude v kapitole 

č. IV. . 
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2. História bezpilotných leteckých prostriedkov 
 

História bezpilotných leteckých prostriedkov siaha ďalej ako by sa mohlo na prvý 

pohľad zdať. Začala sa písať v roku 1849 keď Rakúsko-Uhorská monarchia použila 

teplovzdušné balóny k bombardovaniu Benátok. Tie boli osadené výbušninou a časovým 

spínačom ktorý túto nálož vypustil nad územím nepriateľa. Postupne s rozvojom balónov a  

drakov vznikali prvé rakety ktoré slúžili predovšetkým k vojenským účelom počas I. 

svetovej vojny. 

Prvé krídlové rádiom ovládané bezpilotné prostriedky schopné opakovaného použitia 

sa začínajú objavovať počas medzivojnového obdobia v USA a Veľkej Británii. Počas II. 

svetovej vojny sa k štátom vlastniacim UAV pripája Nemecko so svojimi raketami V-1. Po 

skončení II. svetovej vojny sa začínajú zriaďovať prvé špecializované pracoviská, ktoré sa 

zaoberajú výskumom UAV. Počas vojny vo Vietname v 60. rokoch je potenciál 

bezpilotných lietadiel využívaný naplno americkou armádou. Za zmienku stojí lietadlo 

FireBee, ktorého výhodou sa stáva hlavne neviditeľnosť na radaroch. V tomto období 

pracuje tiež na vývoji UAV Sovietsky zväz so svojím nadzvukovým TU-123 Yastreb. Od 70. 

rokov sa vývojom UAV začína zaoberať tiež Izrael spolupracujúci s americkou armádou, 

ten sa zároveň stáva mocnosťou v tomto priemysle. Následne v 80. rokoch na svet 

prichádzajú prvé UAV Scout a Pioneer poskytujúce pokročilé sledovacie funkcie, radar 

prípadne živý prenos videa. V 90. rokoch prichádzajú prvé UAV Pathfinder, Predator 

poháňané solárnymi panelmi, ktoré sa začínajú využívať primárne na vedecké 

a environmentálne účely.  

[12, 13] 

 

 

2.1.  Snahy o aplikácie pre účely zachytávania snímkov 

Za prvú leteckú snímku sa považuje fotografia zachytená v roku 1858 Gasparom F. 

Tournachonom ktorý pomocou uviazaného teplovzdušného balóna z výšky 80 m nasnímal 

domy vo francúzskej dedine Petit-Becetre, žiaľ fotografie sa nezachovali, neskôr však 

realizoval pokus opäť v Paríži v roku 1868 z ktorého snímky už zachované sú. Tento 

moment je zároveň považovaný za začiatok éry diaľkového prieskumu Zeme z lietajúcich 

prostriedkov ktoré nemajú pilota priamo na palube (Newhall, 1982). V roku 1861 sa začína 

písať éra leteckej fotogrametrie z bezpilotných prostriedkov, kedy Aime Laussadat používa 
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balóny k realizácií leteckých snímkov z ktorých vytvára topografické mapy. V roku 1882 

anglický meteorológ E. D. Archibald používa ako nosič fotoaparátu niekoľkých drakov 

zapojených za sebou, kde na poslednom z nich je upevnený fotoaparát. V roku 1889 francúz 

Arthur Batut  túto metódu aplikuje na jedného draka (obr. č. 1 vľavo), čím pokladá základy 

pre tzv. KAP metódu (Kite Aerial Photography), ktorá sa používa dodnes. Od metódy 

viacerých drakov sa však úplne neupustilo, tie použil pre zdvihnutie ťažších kamier George 

Lawrence pri fotografovaní zemetrasením postihnutého San Francisca v roku 1906 (obr. č.1 

vpravo). 

 

 
Obr. č. 1: Draky a snímky zachytené týmito systémami [16] 

 

Začiatkom 19. storočia sa začínajú objavovať nové techniky získavania leteckých fotografií. 

V roku 1903 Julius Neubauer skonštruoval záves fotoaparátu, ktorý umiestnil na telo holuba, 

fotografie boli automaticky zachytávané v časových intervaloch. Nemecký vynálezca Alfred 

Maul zase v roku 1906 predstavil svoju raketu na stlačený vzduch, ktorá dokázala vyniesť 

kameru do výšky približne 800 m, následne ju odpojiť a tá za pomoci padáku pristála na 

zemi. 

 

 
Obr. č. 2: Využitie holubov ako nosič kamery [16] 
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S vynájdením lietadla bratmi Wrightovcami v roku 1903 začínajú byť používané na 

snímkovanie hlavne lietadlá. Za prvú fotografiu z lietadla sa považuje snímka zachytená L. 

P. Bonvillianom, ktorý bol pasažierom v lietadle W. Wrighta keď lietali nad francúzskym 

Le Mans. V nasledujúcich dekádach rokov dochádza k rozvoju lietadiel a fotografických 

techník, využívanie pilotovaných lietadiel pre diaľkový prieskum Zeme sa stáva bežnou 

činnosťou. 

Prvé využitie bezpilotného prostriedku pre účely mapovania s meračskou 

fotogrametrickou kamerou uskutočnil v roku 1967 Whittlesley, keď na uviazaný balón 

pripevnil kameru Hasseblad 500 EL. Prvé UAV s pevným krídlom bolo použité 

k mapovacím účelom v roku 1979 Przybillom a West-Ebbinghausom pre potreby 

archeologického výskumu. Ich model bol dlhý 3 m a rozpätie krídel dosahovalo 2,6 m (obr. 

č. 3). V roku 1980 West-Ebbinghaus použil ako prvý model vrtuľníku ktorý niesol kameru 

umiestnenú v závese eliminujúcom vibrácie pochádzajúce z motoru (obr. č. 3). 

[14, 15, 16] 

 

 
Obr. č. 3: Prvé modely UAV pre mapovanie, pevné krídlo vľavo, vrtuľník vpravo [17] 

 
3. Kategorizácia bezpilotných leteckých prostriedkov  

Existuje veľa spôsobov ako UAV klasifikovať. Najčastejšie sa delia na stroje 

s rotačným, pevným alebo zložiteľným krídlom, s pohonom alebo bez pohonu, na stroje 

ťažšie alebo ľahšie ako vzduch prípadne podľa veľkosti. Okrem toho je v prvom rade 

potrebné rozlišovať či sa jedná o UAV pre zábavu, ktoré sú primárne určené pre bežných 

užívateľov, nedajú sa teda od nich očakávať pokročilé funkcie, tie naopak ponúkajú 

komerčné UAV konštruované pre profesionálov. 

V nasledujúcich tabuľkách je zobrazené podrobnejšie delenie vyššie spomenutých 

kategórií UAV. 
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 UAV 
 

Ľahšie ako vzduch 
Ťažšie ako vzduch 

 Postaviteľné krídlo 
Pevné 
krídlo rotačné krídlo 

Bez pohonu 
Balón Paraglide Vetroň   

  Rogalo     
  Drak     

S pohonom 

Vzducholoď Paraglide s pohonom Lietadlo Vrtuľník 
      Multikoptéra 

      
Koaxiálny 
vrtuľník 

 
Tab. č. 1: Rozdelenie UAV podľa typu [18] 

 

Označenie Kategória Dostup (m) Dolet (km) Letová výdrž 
(hod.) 

Hmotnosť 
(kg) 

μ Micro 250 < 10 1 < 5 

Mini Mini 350 < 10 < 2 < 30 

CR Close Range 3000 10 - 30 2 - 4 25 - 150 

SR Short Range 3000 30 - 70 3 - 6 50 - 250 

MR Medium Range 5000 70 - 200 6 - 10 150 - 500 

MRE MR Endurance 8000 > 500 10 - 18 500 - 1500 

LADP 
Low Altitude Deep 

Penetration 
9000 > 250 0,5 - 1 250 - 2500 

LALE 
Low Altitude Long 

Penetration 
3000 > 500 > 24 15 - 25 

MALE 
Medium Altitude 
Long Penetration 

8000 500 - 750 24 - 48 1500 

HALE 
High Altitude Long 

Penetration 
20 000 > 250 24 - 48 2500 - 5000 

UCAV 
Unmanned Combat 

Aerial Vehicle 
< 20 000 400 2 10 000 

 
Tab. č. 2: Triedenie UAV podľa kategórie a ostatných letových parametrov [19] 

 

4. Využitie v súčasnosti 

Spôsobov a možností ako využívať UAV je mnoho a každým dňom po celom svete 

dochádza k novým unikátnym využitiam týchto prostriedkov. Hlavnou výhodou UAV, ako 

už bolo spomenuté, je bezpečnosť pri práci v prostredí pre ľudskú posádku nebezpečnom 

alebo neprístupnom. Nimi môžu byť územia zasiahnuté živelnou katastrofou, zamorené 

rádioaktívnym žiarením, prípadne územia kde nie je možné lietať z bezpečnostných 

dôvodov (závody, rafinérie, atď.).  
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Výhodami využitia UAV sú tiež zjavné zjednodušenie práce a väčšia cenová 

efektivita ich nasadenia. Výstupy z takýchto zariadení môžu byť v rade aplikácií 

kvalitnejšie, detailnejšie a rýchlejšie ako z klasických pilotovaných leteckých prostriedkov 

alebo družíc. Cenová efektivita zároveň prináša letecké aplikácie do odvetví, ktoré by boli 

za použitia pilotovaných lietadiel nerentabilné, napríklad snímkovanie malého 

archeologického náleziska. Ďalšie možné využitia UAV plynú z variability osadenia 

rôznych špeciálnych senzorov umiestnených pod UAV alebo na ňom, ktoré dokážu 

sprostredkovať najrôznejšie spôsoby a výstupy leteckého monitoringu. To otvára priestor 

pre využitie napr. pri záchranárskych prípadne vojenských aplikáciách. 

Všetky využitia UAV vychádzajú z nasledujúceho delenia: 

- Letecké fotografie 

- Letecké video 

- Letecký monitoring 

- Mapovanie priestoru a terénu 

- Špeciálne aplikácie v spojení so špeciálnymi senzormi 

- Transport a logistika 

- Zábava 

- Použitie k vojenským misiám (nesenie zbraní) 

[20]  

 

5. Bezpilotné letecké prostriedky a fotogrametria 

UAV boli pôvodne vyvinuté pre letecký monitoring čo nemalo ďaleko k tomu aby 

sa začali využívať vo fotogrametrii. Dnes tieto zariadenia slúžia ako nosiče najrôznejších 

snímacích zariadení, ktoré sa používajú vo fotogrametrii a diaľkovom prieskume Zeme. 

Komerčné UAV prinášajú kombináciu leteckej a blízkej fotogrametrie, čo otvára nové 

možnosti pre fotogrametrické mapovania vo vysokom rozlíšení, kde je možné bežne 

dosahovať hodnoty obrazového rozlíšenia snímkov približne 1 cm/px, prípadne aj viac, 

v závislosti od použitej kamery. Stroje bývajú väčšinou vybavené digitálnymi RGB 

kamerami, dnes predovšetkým DSLR, videokamerami, termálnymi a multispektrálnymi 

kamerami prípadne zložitejšími systémami ako napr. LIDAR.  
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UAV sa pri aplikáciách vo fotogrametrii využívajú hlavne pri tvorbe: 

- ortofoto snímkov 

- digitálnych a 3D modelov a s nimi súvisiacich výstupov 

- foto-plánov 

- šikmých snímkov 

- podkladov pre geografické informačné systémy (GIS) 

Každý z typov UAV má svoje výhody a nevýhody ktoré závisia od konkrétnej 

aplikácie na ktorú budú použité. V nasledujúcich kapitolách 3.1 a 3.2 budú predstavené 

jednotlivé typy UAV ktoré sú najčastejšie využívané pre fotogrametrické účely. 

 

5.1 Lietadlá 

UAV lietadlá, ako už názov sám hovorí sa konštrukciou podobajú na klasické 

pilotované lietadlá, niekedy sa im zvykne hovoriť tiež krídla. Z hľadiska fotogrametrického 

využitia a monitorovania sú najbežnejšie používanými UAV.  

Lietadlá môžu byť najrôznejších konštrukcií, od klasických jednokrídel cez 

dvojplošníky po delta-krídla ktoré sú označované tiež ako samokrídla. V ich tele býva 

väčšinou fixne umiestnená kamera prípadne iný senzor, ktorý však vo väčšine prípadov 

nejde vymeniť, čo znižuje možnosť využitia takéhoto zariadenia. Vzlet týchto zariadení 

prebieha v závislosti od každého systému buď z odpaľovacej rampy, prípadne z rúk 

operátora. Väčšina lietadiel používaných k fotogrametrii lieta automaticky podľa dopredu 

pripravených letových plánov, ktoré sú nahraté do riadiacej jednotky. Tá vďaka GNSS / 

IMU dokáže realizovať leteckú misiu, do ktorej však môže operátor kedykoľvek zasiahnuť, 

prípadne ju ukončiť. Výdrž takýchto zariadení je vo väčšine prípadov približne 1 hodinu na 

batériu.  

Vďaka technologickému pokroku patria dnes medzi novinky lietadlá s GNSS 

prijímačom schopným prijímať presné korekcie, čo zvyšuje presnosť určenia polohy 

projekčného centra kamery. Pri takýchto zariadeniach podľa niektorých výrobcov odpadá 

pre určité aplikácie potreba umiestňovania vlicovacích bodov na snímkovanom území. [21] 

Najväčším rizikom lietadiel je však pristávanie. Väčšina z nich dokáže pristávať 

automaticky na dopredu určenú pozíciu prípadne je možné realizovať pristávanie manuálne. 
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V oboch prípadoch je ale potrebné vyhľadať miesto vhodné na pristátie, kde je menšie riziko 

že môže dôjsť k poškodeniu stroja.  

 

 

Obr. č. 4: Príklady UAV lietadiel, vľavo štart „z ruky“, vpravo zo štartovacej rampy [22] 

 

UAV lietadlá na rozdiel od multikoptér, spomenutých v nasledujúcej kapitole, slúžia 

skôr pre špeciálne technické aplikácie čo znamená že ich je menej, s tým je logicky spojená 

aj vyššia cena takýchto zariadení.   

 

5.2 Multikoptéry 

Pod pojmom multikoptéra  býva označovaný viacrotorový vrtuľník, využívajúci 

k uskutočneniu letu viac ako dva nosné rotory, najčastejšie je ich počet 4, 6 prípadne 8 a 

viac. Vzhľadom k počtu vrtúľ sa tiež zvyknú označovať ako kvadrokoptéra, hexakoptéra, 

oktokoptéra a pod. vychádzajúc z názvoslovia latinských čísloviek. Hlavným rozdielom 

oproti klasickým vrtuľníkom je podstata v ich samotnom riadení. Kým pri vrtuľníku je vztlak 

riadený zmenou uhlu natočenia listov vrtúľ hlavného a vyrovnávajúceho rotoru, pri 

multikoptérach sú vrtule pevné s dopredu nadefinovaným stúpaním, neumožňujú teda 

natáčanie listov. Pri bežnom uložení takýchto vrtúľ na ramenách vedľa seba platí, že susedná 

vrtuľa sa vždy otáča opačným smerom, čím sa vyruší reakčný moment každého rotoru, 

tak zariadenie pri rovnakých otáčkach rotorov zostáva v kľude. Zmenou otáčok jednotlivých 

rotorov je výsledný moment sily nenulový, a teda dochádza k vychýleniu z kľudového stavu. 

Výhoda takejto konštrukcie oproti vrtuľníkom je v jednoduchosti konštrukcie 

a jednoduchšej údržbe. 
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Obr. č. 5: Princíp rotácie a usporiadania vrtúľ u multikoptér [23]  

Vo všeobecnosti tiež platí, že čím je viac použitých vrtúľ resp. rotorov, tým sa stroj 

správa pri lete stabilnejšie, je schopný uniesť väčší náklad prípadne existuje väčšia 

pravdepodobnosť bezpečného pristátia stroja pri poruche jedného z rotorov. Pri takejto 

poruche riadiaca elektronika vyhodnotí vzniknutý stav a potrebný výkon je dosiahnutý 

zvýšením otáčok ostatných rotorov. Pokiaľ však nastane situácia že zlyhajú všetky rotory, 

stroj nie je schopný pristátia tak ako je to pri vrtuľníku, ktorý je aj pri výpadku rotoru 

schopný pristáť vďaka auto-rotácii. 

 

Obr. č. 6: Niekoľko typov multikoptér s rôznym počtom rotorov [26] 

 

Jednou z nesporných výhod multikoptér, tentokrát oproti lietadlám, je kolmé 

vzlietnutie a pristátie, čím je z technického hľadiska možné realizovať samotný let prakticky 

kdekoľvek, dokonca aj v interiéroch. Ďalej je tiež bežne možné jednoducho meniť snímacie 

a iné senzory ktoré sú umiestňované pod zariadením na závese (tzv. gimbal) ktorý pohlcuje 

vibrácie a dokáže snímač držať vo vodorovnej rovine. Okrem toho je väčšina gimbalov 

schopná pomocou diaľkového riadenia riadiť pohyb senzorov vo všetkých troch osách 

a snímať tak určitý objekt nezávisle na trajektórii letu. Živý prenos zo snímačov je tiež 

možné automaticky vysielať v reálnom čase na základnú stanicu umiestnenú na zemi.  
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Obr. č. 7: Oktokoptéra DJI S1000 osadená technológiou LIDAR (vľavo) a RGB snímačom (vpravo) 

[24, 25] 

 

Napriek mnohým výhodám však stále platí, že výdrž multikoptér vo vzduchu je 

oproti lietadlám niekoľkokrát kratšia čo spôsobuje hlavne väčšia hmotnosť a náročnejší 

pohyb vo vzduchu. Technológia ale neustále napreduje, dá sa teda s postupom času očakávať 

čoraz väčšia výdrž týchto zariadení.  Odhliadnuc od toho sú  multikoptéry stále čoraz viac 

využívané pre fotogrametrické aplikácie a DPZ. 

[20] 
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III.  Použitý bezpilotný letecký systém 
 

Realizácia tejto práce bola možná jedine vďaka ochote firmy UpVison s.r.o., ktorá 

vykonala snímkovanie pomocou UAV od nemeckej firmy Mikrokopter GmbH. Táto firma 

vyvíja bezpilotné letecké systémy od roku 2006. Zo začiatku bol projekt realizovaný ako 

open-source (pozn. otvorený), neskôr bol však z bezpečnostných hľadísk a patentovej 

problematiky zmenený na uzatvorený. Základný zdrojový kód systémov je prístupný 

k nahliadnutiu, avšak pokročilé riadiace funkcie pre autonómny let ostávajú skryté. Celkovo 

sú systémy Mikrokopter označované ako modulárne, základnú riadiacu jednotku je možné 

doplňovať o ďalšie systémy čím sa rozširuje funkcionalita týchto systémov. 

UAV použitým pre túto prácu bola hexakoptéra MK Hexa XL s označením 

GEODRONE C6 a poznávacou značkou OK-X003E, zobrazená na obrázku č.8.  

 

 

Obr. č. 8: UAV systém MK Hexa XL GEODRONE C6 [UpVison] 

 

1. Základné časti multikoptéry  

Ako už bolo spomenuté, senzorové vybavenie multikoptér je možné modifikovať. 

Dnes je dostupných nespočetne veľa systémov od množstva výrobcov. V tejto kapitole bude 

bližšie opísaný použitý systém, ktorý tvorí zároveň základ pre aplikácie k fotogrametrickým 

účelom. 
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Základné súčasti multikoptéry je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórii: 

- rám, pristávacie zariadenie 

- pohonná sústava (batérie, regulátory, motory, vrtule) 

- riadiaca elektronika 

- súprava prijímacia riadiace signály 

- záves (gimbal) 

- video prenos, FPV 

- telemetria 

- osvetlenie 

- záchranné prostriedky 

  

1.1 Riadiaca elektronika 

Riadiaca elektronika systému Mikrokopter pozostáva z nasledujúcich modulov a 

prijímačov: 

FlightCtrl 

Toto označenie používané spoločnosťou Mikrokopter sa dá preložiť ako letová 

riadiaca jednotka, tá prijíma pokyny z pilotovho diaľkového ovládania a tie predáva 

následne ďalším súčastiam, napr. motorom. Je v nej umiestnená inerciálna meračská 

jednotka (IMU) ktorá sa skladá z gyroskopu, akcelerometru a barometrického čidla. Tie 

zabezpečujú stabilitu celého systému a urovnanie multikoptéry do horizontálneho smeru, 

prípadne udržiavanie pozície na stanovenom mieste.  

  

NaviCtrl 

 Tento nadstavbový modul rozširuje funkcionalitu FlightCtrl. Je vybavený 

procesorom a trojosím magnetometrom ktorý dokáže určiť smerový vektor pre stanovenie 

absolútnej polohy voči svetovým stranám. To je veľmi podstatné keďže pokiaľ je stroj 

v kľude nie je možné určiť smerový vektor z dát GPS. Pred každým letom je potrebné 

previesť kalibráciu tejto jednotky, viac o kalibrácií bude pojednávané v kapitole VI 1. 

Predletové kontroly. 
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MK-GPS 

Tento modul spoločne s externou anténou funguje ako GPS prijímač, spoločne 

z NaviCtrl sa stará o orientáciu stroja v priestore čo je podstatné hlavne pre autonómne lety. 

Prijímač je schopný spracovať signály z GNSS družíc ako GPS, GLONASS a BeiDou, tiež 

však zo systému SBAS (Satellite Based Augmentation System), ktorým sú vysielané 

atmosférické korekcie spresňujúce polohu určenú zo spomenutých družíc. 

 

 BLCtrl 

Motory použité k pohonu vrtúľ sú poháňané striedavým prúdom, batérie však dokážu 

produkovať iba prúd jednosmerný. Táto jednotka v kombinácii s regulátormi slúži na prevod 

prúdu a reguláciu otáčok motorov. Zabudované senzory dokážu merať prúdové 

charakteristiky a teplotu jednotlivých regulátorov. Tieto údaje sú spracovávané hlavnou 

riadiacou jednotkou a následne odosielané na pozemnú stanicu pomocou telemetrického 

modulu. Prehriatie jedného z regulátorov a následný výpadok motora môže spôsobiť 

zrútenie celého stroja na zem.  

 

 

Obr. č. 9: Systém zapojenia jednotlivých riadiacich modulov pri systéme Mikrokopter [UpVision] 
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 1.2 Ostatné súčasti 

Použitý systém bol tvorený pristávacím zariadením, jednotlivými ramenami a 

kostrou ktoré pozostávali z hliníku a sklolaminátu.  Na kostru a ramená boli upevnené 

ostatné časti modelu.  

Pohonná sústava bola tvorená šiestimi „brushless” motormi so sklolaminátovými 

vrtuľami. O energiu sa starala lítium polymérová batéria s kapacitou 12 000 mAh, s ktorou 

bolo zariadenie schopné zotrvať vo vzduchu približne 16 minút.  

Medzi ďalšie podstatné súčasti použitej hexakoptéry patril aj kamerový záves, ten 

bol tvorený sklolaminátovou kostrou doplnenou o servo-motory a riadiacu elektroniku s 

prijímačom. Toto zariadenie ako už bolo spomenuté dokáže udržiavať kameru v čo 

najkratšom čase v požadovanom smere.  

 

 

Obr. č. 10: Použitý kamerový záves [27] 

 

Obr. č. 11: Stabilizácia kamery pri rýchlom 

pohybe alebo vetre [22]  

 

2. Pozemný riadiaci systém 

Pod pojmom pozemný riadiaci systém sa myslia systémy a osoby ktoré zabezpečujú let 

samotného UAV, teda pilot a osoba sledujúcou letové údaje, prípadne ovládajúca kamerový 

záves čiže operátor.  
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RC súprava 

Ovládanie celého UAV bolo realizované pomocou RC súpravy doplnenej o vysielací 

modul, pracujúci na frekvencii 2,4 GHz. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) stanovuje 

zákonom predpísané použiteľné frekvenčné pásma a vysielacie výkony antén, čo je potrebné 

rešpektovať a nastaviť každú aparatúru tak, aby spĺňala tieto podmienky. Dosah takejto 

súpravy je v bežných podmienkach na úrovni približne 2 km, v urbanizovaných oblastiach 

je však  tento dosah zjavne menší z dôvodu rušenia ostatnými zdrojmi pracujúcimi v pásme 

2,4 GHz. 

 

Telemetria 

Vzhľadom k aerodynamickej nestabilite multikoptéry pri sebe menšej poruche 

a čiastočnému profesionálnemu použitiu je potrebné pred vzletom aj v priebehu celého letu 

sledovať na pozemnej stanici telemetrické údaje. Dnešná palubná technika umožňuje 

sledovať v reálnom čase letové parametre ako aj veličiny palubnej elektroinštalácie, detailné 

dáta zo senzorov riadiacej jednotky, výkony motorov a teploty regulátorov. Včasná reakcia 

pilota na akýkoľvek údaj je nevyhnutá a môže viesť k záchrane celého stroja. 

Telemetrické dáta boli vysielané modulom pripojeným k riadiacej jednotke UAV ktorý 

vysielal dáta na frekvencií 2,4 GHz. Prijímač na zemi bol pripojený k tabletu ktorý 

sprostredkovával celú dátovú komunikáciu na palube a softvér MK Tools ju následne 

zobrazoval na monitore. V závislosti od úrovne okolitého rušenia a vzájomnej konfigurácii 

antén spĺňajúcich limity ČTÚ má takýto systém dosah obvykle 0,5 – 1,5 km.  

 

Obr. č. 12: Riadiaci systém použitý pri práci  

 

Obr. č. 13: Priebeh letovej misie na riadiacom 
systéme [UpVision]



IV. LEGISLATÍVNE OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z PREVÁDZKY 
UAV 

________________________________________________________________________________ 

- 27 - 

 

IV.  Legislatívne obmedzenia vyplývajúce z prevádzky 

UAV 

Letectvo je regulované veľmi sofistikovaným systémom prevádzkových postupov, 

predpisov a nadriadených zákonov. Celosvetové podpory pravidiel sú vyjadrené dohodou 

Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a prijatím ich príloh, z ktorých sú 

tvorené letecké predpisy jednotlivých členských štátov. Okrem iných platných právnych 

noriem sa musí každý užívateľ vzdušného priestoru týmito pravidlami riadiť. 

Dnešná situácia okolo využívania UAV je podobná tej, aká tu nastala po roku 1989 keď 

s uvoľnením spoločenských pomerov a s prístupom k zahraničným technológiám vznikol 

odbor rekreačného lietania, pre ktorý bolo potrebné definovať nové zákonné normy, teda až 

na niekoľko podstatných rozdielov. Miniaturizácia a cenová dostupnosť komponentov 

spôsobili že bezpilotné prostriedky majú dostatok výkonu na to, aby mohli vykonávať zložité 

úkoly, tiež sú vybavené systémami zjednodušujúcimi pilotovanie. Tieto systémy teda dnes 

môže vlastniť prakticky každý, aj ten čo nemá akýkoľvek vzťah k letectvu a nepozná 

základné pravidlá pohybu vo vzdušných priestoroch. Dôležitým psychologickým aj 

technickým dôvodom zvyšujúcim možné riziká z prevádzky UAV je aj fakt, že pilot nesedí 

na palube stroja ale je na zemi. Tým má obmedzenú možnosť plnohodnotne vizuálne 

vyhodnotiť ostatnú letovú prevádzku, tiež však necíti zodpovednosť za svoj vlastný život. 

Jedným z ďalších problémov je aj spoľahlivosť bezpilotných prostriedkov, ktoré 

neprechádzajú certifikačnými postupmi a ich spoľahlivosť teda nie je možné úradne zaručiť. 

 

1. Legislatíva v ČR 

Akékoľvek civilné využívanie vzdušného priestoru v ČR podlieha zákonu č.49/1997 

Sb. o civilnom letectve, ten však hovorí, že pre účely tohto zákona sa nepovažuje za lietadlo 

model lietadla, ktorého maximálna hmotnosť nepresahuje 20 kg. Preto dňa 1.3.2012 vošiel 

do platnosti Doplnok X predpisu L2 podľa ustanovenia §102 odst. 2 zákona o civilnom 

letectve, ten zavádza označenie „bezpilotní letadlo“, ktorému tiež stanovuje vyplývajúce 

podmienky približujúce sa k zvyklostiam v pilotovanom letectve. 
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Okrem spomenutých legislatívnych obmedzení sa k prevádzke UAV viaže tiež zákon 

o ochrane osobných údajov č.101/2000 Sb. stanovisko č. 1/2013 „Zpracování osobních 

údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla“ a zákon 

o telekomunikáciách č.151/2000 Sb. ktorý hovorí o pridelení kmitočtových pásiem 

a povolených výkonoch. 

 

2. Doplnok X 

 V doplnku X je predovšetkým definovaný rozdiel medzi modelom lietadla 

a bezpilotným lietadlom, a teda pokiaľ má diaľkovo riadený model vstavaný systém 

umožňujúci mu automatický let na zvolené miesto, jedná sa o bezpilotné lietadlo.   

Pre modely lietadiel a zároveň pre bezpilotné lietadlá prevádzkované čisto za účelom 

rekreačným a športovým prináša Doplnok X zmeny až u strojov so vzletovou hmotnosťou 

presahujúcou 20 kg, ktorých prevádzka je dnes regulovaná veľmi podobne ako prevádzka 

bezpilotných lietadiel prevádzkovaných pre účely zisku a vyplýva z nej povinnosť evidencie 

na Úřade pro civilní letectví (ÚCL) so všetkými súvisiacimi dôsledkami. Pokiaľ je ich účel 

evidovaný ako čisto rekreačný, nie je možné aj s takto zaevidovaným zariadením realizovať 

zárobkovú alebo vedeckú činnosť.  

Ak je účel bezpilotného lietadla deklarovaný ako zárobkový, podlieha povinnosti 

evidencii na ÚCL nehladiac na vzletovú hmotnosť, zároveň povinnosti evidencie podlieha 

aj pilot ktorý musí v rámci tohto procesu zložiť teoretický a praktický test vzťahujúci sa ku 

konkrétnemu typu UAV.  

V doplnku boli tiež stanovené kategórie lietadiel podľa maximálnej vzletovej 

hmotnosti, a to do 0,91 kg, od 0,91 do 7 kg, medzi 7 až 20 kg a nad 20kg, pre ktoré sú odlišne 

stanovené minimálne horizontálne vzdialenosti od cudzích osôb, nehnuteľností a osídlených 

priestorov. Do hmotnosti 7 kg sú tieto vzdialenosti stanovené ako bezpečné podľa uváženia 

pilota, u ťažších strojov musí byť vždy vzdialenosť väčšia ako 50 m od osôb behom vzletu 

a pristátia, 100 m od osôb a stavieb behom letu a najmenej 150 m od osídleného priestoru. 

Bezpečnou vzdialenosťou sa rozumie taká horizontálna vzdialenosť, ktorá v prípade 

núdzovej situácie vylúči možnosť ohrozenia. 
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Obr. č. 14: Prehľad základných požiadaviek na bezpilotné systémy podľa Doplnku X [28] 

Ukončenie letu 

V doplnku sa ďalej hovorí, že bezpilotné lietadlo musí pilotovi umožniť kedykoľvek 

vstúpiť do letového procesu a ukončiť ho, tento systém tiež musí byť vybavený vstavaným 

bezpečnostným systémom, ktorý pri poruche dokáže ukončiť let.  

Dohľad pilota 

Bezpilotné lietadlo musí byť prevádzkované výhradne v dohľade pilota, to je takým 

spôsobom a do takej vzdialenosti, aby pilot počas letu udržoval vizuálny kontakt s lietadlom 

bez ostatných pomôcok (tým sa nemyslia okuliare, prípadne šošovky) a mohol tak sledovať 

a vyhodnocovať dohľadnosť, prekážky a okolitú leteckú premávku. 

Zodpovednosť 

Za realizáciu bezpečného letu, vrátane predletovej prípravy a kontroly je zodpovedná 

osoba, ktorá bezpilotné lietadlo riadi, alebo osoba ktorá ho vypustila do vzdušného priestoru, 

čiže pilot. Ten musí zaznamenávať informácie o lete do denníku lietadla alebo rovnocenného 

dokumentu, Doplnok X ďalej definuje konkrétne informácie o lete potrebné 

k zaznamenávaniu. 
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2.1 Pohyb v letových zónach 

Ďalej sú tiež jednoznačne definované priestory a výšky v ktorých sa môže bezpilotný 

prostriedok pohybovať, prípadne aké ďalšie požiadavky musí pre letovú činnosť v takejto 

oblasti spĺňať. Prirodzene sa vychádza z rozdelenia vzdušného priestoru ČR a podmienky sú 

podobné ako u pilotovaného letectva. V zásade je však možné bez iných požiadavkov 

a s ohľadom na už zmienené bezpečné vzdialenosti lietať iba vo vzdušnom priestore triedy 

G, ktorý siaha od zemského povrchu do výšky 300 m nad zemou.  

Priestor G môže byť prerušený iným, predovšetkým sa môže jednať o riadené okrsky 

letísk (CTR) alebo letové prevádzkové zóny neriadených letísk (ATZ). Tieto zóny začínajú 

už od zemského povrchu a siahajú ďaleko od letiska. Priemer ATZ je 11 km, CTR sú ešte 

omnoho väčšie. Pred každým vzletom si pilot preto musí overiť, či sa náhodou v takejto zóne 

nenachádza. V prípade, že sa v takejto zóne nachádza, je jeho povinnosťou koordinovať let 

s niektorou zo služieb, ktorá je na letisku poskytovaná, alebo s prevádzkovateľom letiska, 

a požiadať o povolenie k letu. Priestorov CTR je v ČR 10, ATZ približne sto. Okrem toho 

existujú ešte priestory zakázané (LKP), obmedzené (LKR) a nebezpečné (LKD). V týchto 

miestach môže UAV lietať iba s platnou výnimkou od ÚCL. Vo výške menšej ako 300 m 

nad povrchom je možné tiež vlietnuť do dočasne vyhradeného priestoru (TSA), ktorý slúži 

k preletom vojenských lietadiel. Nad výškou 300 m nad povrchom pribúdajú mnohé ďalšie 

obmedzenia, tam sa však pilot UAV pohybovať nemôže. [28, 20] 

Prehľad všetkých letových obmedzení aj s informáciami o aktuálne aktivovaných 

priestoroch zobrazuje aplikácia AisView ŘLP, prípadne je možné použiť aplikáciu MAIA 

Free určenú priamo pre UAV, o ktorej je písané viac v nasledujúcej kapitole IV 3. Aplikácia 

MAIA.  

 

Obr. č. 15: Aplikácia AisView dostupná pomocou webového rozhrania 
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3. Aplikácia MAIA 

V Českej Republike bolo donedávna nemožné kontrolovať pohyb UAV vo 

vzdušnom priestore s čím bolo spojených mnoho rizík ktoré predstavovali tieto zariadenia 

pre ostatnú letovú prevádzku. To chce zmeniť aplikácia MAIA vyvíjaná firmou UpVision. 

Prvá verzia tejto aplikácie je dostupná verejnosti od marca 2016, momentálne pokrýva 

územie Českej Republiky a Fínska, plánuje sa však s rozšírením na územie celého sveta.  

Primárnou úlohou tejto aplikácie je upozorňovať na ostatnú prevádzku UAV 

v určitom leteckom priestore ako aj upozorňovanie na obmedzenia vo vzdušnom priestore. 

To sa deje na podklade interaktívnej leteckej mapy, kde je tiež možné získať kontaktné 

informácie na konkrétne letisko. Aplikácia tiež zabezpečuje správu bezpilotných systémov 

a batérií, vedenie a export letových zápisníkov. Ponúka prehľad UAS legislatívy a pravidiel 

pre lietanie ako aj užitočné odkazy na externé zdroje ako napr. AisView.  

Systém funguje za pomoci lokalizačnej jednotky pripevnenej k UAV ktorá pomocou 

GSM pripojenia odosiela údaje o polohe zariadenia na server poskytujúci tieto dáta ostatným 

používateľom aplikácie MAIA. V budúcnosti sa plánuje prepojenie týchto systémov so 

zložkami riadiacimi leteckú prevádzku.  

Tento systém je ďalším z krokov, ktorý dáva predpoklady k tomu, aby mohlo dôjsť 

k uvoľneniu legislatívnych bariér plynúcich z rizík ktoré dnes predstavujú UAV. 

 

 

Obr. č. 16: Systém fungovania aplikácie MAIA [30] 
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Obr. č. 17: Legenda k obrázkom č.18 a č.19 [28] 

 

Obr. č. 18: Prevádzka v ATZ a priestoroch triedy G a E [28] 

 

Obr. č. 19: Prevádzka v CTR a ďalších priestoroch [28] 
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Tab. č. 3: Pravidlá prevádzky bezpilotných lietadiel [28] 
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V. Fotogrametrická misia – príprava 
 

Dôkladná príprava fotogrametrickej misie tvorí predpoklad k úspešnej realizácii 

projektu. V prvom rade je potrebné vystihnúť charakter projektu a tomu prispôsobiť vhodný 

UAS systém. Vzhľadom k cieľu práce bolo potrebné realizovať snímkovanie, ktoré 

zabezpečí tvorbu ortofoto snímku s obrazovým rozlíšením približne 1,5 cm/px. Jednotlivé 

etapy realizovanej fotogrametrickej misie sú chronologicky zoradené v obrázku č. 20. 

 

 

Obr. č. 20: Priebeh fotogrametrickej misie  

 

1.   Charakter lokality 

 Charakter lokality zohráva pri plánovaní fotogrametrickej misie dôležitú úlohu. Je 

potrebné zistiť jej výškové pomery, obmedzenie v leteckých priestoroch prípadne 

tiež možné bezpečnostné riziká. Tie predstavujú hlavne vedenia elektrického napätia 

prípadne iné vysoké objekty alebo prostriedky pohybujúce sa vo vzdušnom priestore. Pred 

samotným letom je tiež  potrebné uvážiť aktuálny stav počasia, najmä nárazový vietor, 

zrážky, atď. Za zmienku tiež stojí elektromagnetický smog, vytváraný najmä WiFi sieťami 

fungujúcimi na pásmach 2,4 Ghz / 5,0 Ghz, čo spôsobuje komplikácie pri ovládaní 

bezpilotného prostriedku najmä v mestách. 

Agisoft Photoscan Pix4D

Spracovanie získaných dát a tvorba výstupov

Priebeh letu

Príprava fotogrametrickej misie

Tvorba letového plánu

Charakter projektuCharakter projektu Výber UAS systému

Spôsob získavania dátParametre letu

Poloautonómny let
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1.2  Lokalita „Hády“  

 Pre túto prácu bola zvolená lokalita „Hády“, nachádzajúca sa v katastrálnom území 

Brno – Maloměřice. Jedná sa o dnes už nevyužívaný vápencový lom ležiaci na úbočí vrchu 

Hády ktorý spolu s vysielačom patrí k dominantám mesta Brna, miesto dnes slúži hlavne na 

rekreačné účely.  

Samotný lom má rozlohu približne 15 ha, z toho záujmovú oblasť tvorí obdĺžnik s 

rozmermi približne 140 x 300 m a plochou 4,2 ha. Lokalita je výrazne členitá, je tvorená 

skalnými bralami a nízkou vegetáciou. Výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším 

bodom v snímkovanej časti je približne 40 m. Bezpečnostné riziko predstavujú hlavne bralá 

a vysoká vegetácia v severnej časti lomu s ktorými by bezpilotný systém mohol pri 

nepriaznivých podmienkach (silný nárazový vietor) prísť do styku. Z hľadiska pohybu 

v leteckých priestoroch spadá lokalita do riadenej oblasti CTR Tuřany v ktorej je potrebné 

nahlasovať svoju polohu riadiacej veži nachádzajúcej sa na letisku Tuřany. 

 

 

Obr. č. 21: Snímok lokality so zákresom záujmového územia [Google] 
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2. Vlicovacie a kontrolné body 

 Vlicovacie body (GCP) sú body ktoré majú svoju pozíciu určenú súradnicami 

v zvolenom súradnicovom systéme. Tieto body slúžia k určeniu orientácie, k transformácii 

do geodetického systému a k určeniu mierky objektu. Vlicovacie body by mali byť 

jednoznačne viditeľné na snímkach, ich veľkosť by mala byť minimálne 5-10 násobok GSD. 

Presnosť signalizácie stredovej značky na terči by nemala byť horšia ako 1/10 GSD čo 

zabezpečí presnú lokalizáciu pri meraní vlicovacích bodov kde sa predpokladá presnosť 

určovania 1/10 px. Vlicovacie body by mali byť rozmiestnené rovnomerné v záujmovom 

území (obr. č. 22). Tiež je vhodné zamerať viac vlicovacích bodov ako je potrebné, pre 

prípad, že by niektoré z bodov neboli na snímkach dostatočne viditeľné. Minimálny počet 

vlicovacích bodov pre georeferencovanie je 3, manuál spoločnosti Pix4D však odporúča 

použiť pre bežné projekty približne 5-10 bodov. 

[5] 

 

Obr. č. 22: Odporúčané rozmiestnenie vlicovacích bodov vzhľadom k záujmovej lokalite [5] 
  

Kontrolné body sú body na ktorých sa overuje presnosť výsledného modelu 

získaného z meračských snímkov, tieto body teda nevstupujú do procesu pri tvorbe modelu 

tak ako GCP. Odporúča sa použiť dostatočné množstvo kontrolných bodov k overeniu 

spoľahlivosti výsledného modelu.  

 Pri voľbe vlicovacích a kontrolných bodov treba tiež uvážiť okrem rozmiestnenia 

bodov ďalšie faktory akými sú kontrast pozadia a dobrá viditeľnosť z čo možno najviac 

snímkov. Ako signalizačné body môžu byť použité umelé terče prípadne prirodzené body 
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jednoznačne identifikovateľné na snímkach splňujúce podmienky uvedené vyššie v tejto 

sekcii. 

2.1.  Rozmiestnenie vlicovacích a kontrolných bodov 

Pri rozmiestňovaní vlicovacích a kontrolných bodov bolo uvažované čo najväčšie 

zaplnenie snímkovanej lokality s čo možno najväčším prekrytom snímok. Celkovo bolo 

rozmiestnených 8 vlicovacích bodov a 306 kontrolných bodov. Body boli rozložené 

rovnomerne po celej lokalite tak, aby mapovali presnosť modelu v celej jeho časti.  

Po konzultácii s firmou UpVison a vedúcim práce boli ako cieľové značky použité 

bielo čierne terče (obr. č. 23) s rozmerom 15 x 15 cm čo splňovalo kritérium minimálne 5-

10 násobok GSD (min. 7 - 13cm). Presné rozmiestnenie terčov je možné vidieť v prílohe č.1 

. 

 

Obr. č. 23: Stabilizácie použité pri snímkovaní  

 

2.2 Geodetické určenie vlicovacích a kontrolných bodov 

Zameranie vlicovacích a kontrolných bodov bolo realizované terestricky, polárnou 

metódou s pripojením sa na body dočasne stabilizovanej meračskej siete. 

Túto sieť (obr. č. 24) tvorili 4 body stabilizované drevenými kolíkmi so značkou na 

hlave kolíku. Samotné meranie bolo realizované prístrojom Topcon GPT 3003N a sadou 

terčov Topcon, ktoré boli zapožičané Ústavom geodézie, FAST VUT v Brne. Výrobcom 

udávaná presnosť prístroja pre smer v dvoch polohách ďalekohľadu je 14cc. Sieť bola určená 

meraním smerov a výškových uhlov na ostatné body siete v 2 skupinách.  Následné 

vyrovnanie prebehlo v programe Groma v.8. Vďaka použitej metóde merania bola výsledná 
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neistota polohy a výšky bodu na úrovni 2 mm čo je pre potreby zameriavania signalizačných 

terčov vysoko postačujúce.  

Aby sme vedeli určiť vzťah medzi lokálnou súradnicovou sústavou a sústavou S-

JTSK bola táto sieť určená tiež metódou GNSS RTK s pripojením na sieť CZEPOS a 

referenčnú stanicu TUBO nachádzajúcu sa približne 5 km vzdušne od miesta merania. Toto 

pripojenie slúžilo čisto na tvorbu transformačného kľúča ktorý bol potrebný pre 

transformáciu súradníc projekčných centier kamery na jednotlivých snímkach do miestneho 

systému. 

Geodetické určenie kontrolných a vlicovacích bodov bolo realizované polárnou 

metódou z voľných stanovísk s orientáciami na body pomocnej meračskej siete. Z hľadiska 

kontroly boli pri určení voľného stanoviska realizované merania na minimálne 3 body 

v dvoch polohách ďalekohľadu. Pri určovaní kontrolných a vlicovacích bodov prebiehalo 

taktiež meranie v dvoch polohách ďalekohľadu, určovaný bol stred fotogrametrickej značky 

pomocou cielenia na odrazový hranol. Následne pri spracovaní bola vypočítaná stredná 

polohová chyba pre najhoršiu konfiguráciu na kontrolnom bode, ktorá nastala pri bode č. 

164 a mala hodnotu 5,2 mm. Týmto spôsobom bolo zameraných celkovo 308 kontrolných 

a 8 vlicovacích bodov. Meranie prebiehalo následne po skončení fotogrametrického 

snímkovania. 

 

Obr. č. 24: Zákres bodov meračskej siete (zelenou), voľných stanovísk (ružovou) a hranici záujmovej 
oblasti (červenou farbou)  
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3. Voľba kamery 

 Pri leteckej fotogrametrii realizovanej pomocou UAV sa najviac stretávame 

s využitím nemeračských DSLR kamier. Tieto kamery ponúkajú relatívne lacnú alternatívu 

k profesionálnym meračským kamerám, overenie presnosti je jedným z predmetov tejto 

práce.   

Oproti meračským kamerám určeným pre fotogrametriu sú pri nemeračských 

kamerách prvky vnútornej orientácie (PVO) kamery nestabilné prípadne sú známe len 

čiastočne alebo vôbec, preto je potrebné vždy realizovať kalibráciu takejto kamery. Je 

vhodné aby bola kamera schopná ukladať dáta do surového formátu RAW, vďaka čomu je 

možné v určitej jednoduchšie upravovať vyváženosť farieb a expozíciu pri spracovávaní 

snímkov do obrazového formátu. 

Pri realizácií tejto práce bola použitá kamera Canon EOS 700D v kombinácii so 

širokouhlým pevným objektívom Canon EF s ohniskovou vzdialenosťou 28 mm. Kamera 

disponuje CMOS senzorom s rozmermi 22,4 mm × 14,9 mm a rozlíšením 5,184 × 3,456 px, 

čo predstavuje celkový počet 18 Mpx. 

 

Obr. č. 25: DSLR kamera použitá pri snímkovaní  

 

 3.1 Kalibrácia kamery 

Cieľom kalibrácie je určenie prvkov vnútornej orientácie (PVO) kamery, tým sa 

myslí hlavne: 

- hodnota ohniskovej vzdialenosti 

- veľkosť snímača 

- pozíciu hlavného snímkového bodu 
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- hodnoty radiálnej a tangenciálnej distorzie objektívu 

 Určenie PVO je možné realizovať niekoľkými spôsobmi. Môžu  byť určené pred 

meraním na presnom kalibračnom poli a použité následne pri spracovaní projektu. Takto 

získané hodnoty však nie sú úplne presné pretože ich hodnoty sa môžu pri nemeračských 

kamerách meniť. Ďalšou možnosťou je PVO určiť v podobných podmienkach v akých bude 

realizované samotné snímkovanie. Takto získané hodnoty sa vzťahujú k použitej ohniskovej 

vzdialenosti objektívu, preto je nutné počas letu  zachovávať jednotnú ohniskovú 

vzdialenosť a teda vypnúť ostatné funkcie kamery ako stabilizáciu obrazu, automatické 

zaostrovanie, zoom, atď. Pre presnejšie práce sa preto odporúča PVO určiť pri každom 

snímkovaní.                                            

[4, 3] 

 

 

Obr. č. 26: Znázornenie distorzií objektívu (vľavo), odstránená distorzia (vpravo) [Pix4D] 

  

Firma Agisoft LLC poskytuje k svojim softvérovým riešeniam program Agisoft 

Lens. Tento softvér dokáže vytvoriť kalibračné pole pomocou LCD obrazovky na počítači, 

a následne vypočítať PVO kamery a hodnoty skreslení. Program dokáže určiť ohniskovú 

vzdialenosť, súradnice hlavného snímkového bodu (cx, cy) a hodnoty radiálneho (K1, K2, K3) 

a tangenciálneho skreslenia (P1, P2) pomocou Brownovho modelu skreslenia.  
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Obr. č. 27: Kalibračné pole na LCD monitore 
[Agisoft] 

 

 

Obr. č. 28: Kalibračná snímka [Agisoft] 

 

Pri snímaní poľa bolo potrebné dodržať zásady priesekovej fotogrametrie ako je 

konvergencia os, pozícia stanovísk, natáčanie kamery o 90° pre fixáciu polohy hlavného 

snímkového bodu. Kalibrácia bola realizovaná pre objektív s ohniskovou vzdialenosťou 28 

mm. Je škoda, že program k vypočítaným hodnotám PVO neponúka zároveň charakteristiky 

presnosti určenia týchto parametrov. Celková výpovedná hodnota takto získaných dát je 

otázna aj z hľadiska skreslenia LCD monitora ktoré môže túto kalibráciu ovplyvňovať. 

Kamera Canon EOS 700D 

Objektív  Canon EF 28mm 

Rozmer snímača šírka (px) 5184 

  výška (px) 3456 

Ohnisková vzdialenosť fx (px) 6821,44 

Hlavný snímkový bod cx (px) 2596,28 

  cy (px) 1757,87 

Radiálna distorzia K1 -0,117067 

  K2 0,152815 

  K3 0,275578 

  K4 -1,767760 

Tangenciálna distorzia P1 0,000647008 

  P2 -0,000164181 

 

Tab. č. 4: Hodnoty PVO získané programom Agisoft Lens  

Keďže pri snímkovaní zvolenej lokality platili iné podmienky (napr. kamera 

zaostrená na vzdialenosť 80m, atď.) boli hodnoty získané kalibráciou na LCD monitore 

považované len za približné.  



V. Fotogrametrická misia - príprava 
________________________________________________________________________________ 

- 42 - 

 

Niektoré prvky vnútornej orientácie kamery sa tiež môžu meniť s teplotou, nárazmi, 

atď. Preto je vhodné realizovať kalibráciu ktorá sa vzťahuje ku konkrétnemu meraniu 

a podmienkam. Oba programy použité k spracovaniu sľubujú, že sú schopné dosiahnuť 

presné výsledky bez dopredu kalibrovaných kamier. Kalibrácia kamery a orientácia snímkov 

je realizovaná v jednom kroku pomocou tzv. „self calibration-bundle adjustment“(SCBA). 

Program počas spracovania realizuje niekoľkokrát aerotrianguláciu, vyrovnanie blokov 

zväzkov a kalibráciu kamery až kým nie sú dosiahnuté optimálne výsledky. Pred 

spracovaním je však potrebné zadať aspoň približné hodnoty PVO, presnejšie hodnoty 

dokážu proces výpočtu urýchliť. [10] 

Fotogrametria realizovaná pomocou UAV je často považovaná za fotogrametriu 

blízku, aj keď charakter a spôsob získavania dát je podobný leteckej fotogrametrii. 

Kalibrácia pomocou SCBA nie je odporúčaná pre projekty, kde je dôraz kladený na vysokú 

presnosť výsledkov. Presné výsledky sa však dajú dosiahnuť pri dodržaní konvergentných 

os a veľkého počtu nadväzujúcich bodov (Remondino, El-Hakim, 2006). Táto práca sa 

zameriava na overenie presnosti pri bežných podmienkach, preto bolo rozhodnuté aj napriek 

hore uvedeným faktom realizovať kalibráciu týmto spôsobom tak, aby mohli byť následne 

analyzované výsledky pri bežných postupoch odporúčaných výrobcom. 

 

4. Plánovanie letu  

 Pred samotným plánovaním trajektórie letu je potrebné uvážiť niekoľko parametrov 

ktorým je potrebné prispôsobiť charakter letu tak aby výsledok snímkovania spĺňal 

požiadavky zadania. Tieto parametre sa dajú ľahko určiť jednoduchými geometrickými 

vzťahmi. 

 4.1. Obrazové rozlíšenie snímkov 

 Obrazové rozlíšenie snímkov je základným parametrom ktorý vyplýva z požiadaviek 

na presnosť daného projektu. Vzhľadom k veľkosti snímaču a ohniskovej vzdialenosti je 

možné vypočítať mierku snímku �� (5.1), prípadne obrazové rozlíšenie snímkov (GSD) 

(5.2). Mierka snímku je bezrozmerná hodnota ktorá udáva presnosť merania, platí že čím 

väčšia mierka, tým väčšia presnosť. Hodnota GSD reprezentuje vzdialenosť medzi stredmi 
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dvoch pixelov meranú na zemskom povrchu, z čoho plynie vzťah čím menšia hodnota GSD 

tým lepšia presnosť merania. 

�� =  ��� (5.1), �	
 = ��×���×� (5.2) 

kde:          

ℎ   – výška letu nad terénom 

��  – ohnisková vzdialenosť objektívu 

�� – rozmer snímača 

��  – rozlíšenie snímača  

Veľkosť snímaného územia � sa určí pomocou vzťahu: 

� =  �� × �� (5.3) 

Keďže snímač kamery môže byť obdĺžnikový a nie štvorcový, vtedy je potrebné obdobne 

vypočítať ďalšiu stranu. Celkové obrazové rozlíšenie snímkov ovplyvňuje tiež hodnota 

ohniskovej vzdialenosti, čo je možné vidieť z obrázku č. 29. 

 

Obr. č. 29: Vplyv ohniskovej vzdialenosti na uhol záberu (FOV) [Pix4D] 

 

4.2. Prekrytia snímkov  

Dôležitou časťou plánovania snímkovania je percentuálne uváženie pozdĺžnych � (v 

smere letu) a priečnych prekrytí � snímkov ktoré sa volia v závislosti na charaktere 
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snímaného územia. Podľa manuálu Pix4D je pre bežné úlohy odporúčané pozdĺžne prekrytie  

75% a priečne 60%. [5]  

 

Obr. č. 30: Prekrytia snímkov  

 

Dĺžka fotogrametrickej základni D sa vypočíta pomocou vzťahu: 


 = � × �� (1 − ����) (5.4) 

Obdobným spôsobom sa dá vypočítať vzdialenosť susedných letových os s uvážením 

parametru �. 

 

 

Obr. č. 31: Schéma snímkovacieho letu  
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4.3. Režim snímkovania 

Hexakoptéra má schopnosť udržiavať pozíciu na stanovenom bode, pri snímkovaní 

je teda oproti letu lietadlom možné zvoliť medzi metódou snímania bez pohybu stroja alebo 

za letu.   

Pri zvislom fotogrametrickom snímkovaní území sa najbežnejšie používa metóda 

kontinuálneho snímkovania s určeným časovým intervalom. Hlavné parametre 

ovplyvňujúce túto metódu zberu dát sú predovšetkým smaz a expozičný čas.  

Smaz �� vzniká pohybom lietadla pri otvorenej uzávierke. Teoretická hodnota 

smazu je závislá na rýchlosti lietadla, hodnote uzávierky a mierkovom čísle. 

�� =  �×�  (5.5) 

Z tohto vzťahuje je vhodné určiť potrebný čas uzávierky a rýchlosť letu tak, aby sa vplyv 

smazu neprejavil na zhotovených snímkach. Vo chvíli keď prebieha snímkovanie by 

vzdialenosť urazená modelom nemala byť väčšia ako polovica hodnoty GSD. [7] 

Pri variante statického snímkovania odpadá potreba uvažovať smaz, čím je teoreticky 

možné upravovať čas expozície. To je vhodné hlavne pri horších svetelných podmienkach. 

Ostrosť fotky však neovplyvňuje len smaz ale tiež vibrácie vytvárané motormi koptéry. 

Vibrácie spôsobené rotáciou pohyblivých častí je treba odstrániť vyvážením vrtule. Ostatné 

vibrácie spôsobené vplyvom vetru sa dajú ďalej stlmiť prípadne úplne odstrániť použitím 

anti-vibračných silentblokov umiestnených medzi rám koptéry a kamerový záves. 

 

4.4. Trajektória letu, letový plán  

 Pri väčšine moderných riadiacich jednotiek je možné vybrať si z dvoch variant letu, 

a to buď manuálneho alebo autonómneho. Pri autonómnom lete je stroj riadený bez pomoci 

pilota, ten však môže do priebehu letu kedykoľvek zasiahnuť, čo vyplýva aj z legislatívy. 

Stroj sa pomocou GNSS družíc snaží pohybovať po vopred vypočítanej trajektórii tvorenej 

bodmi so známymi súradnicami (waypointami). Takýto zber dát je veľmi výhodný keďže sa 

dajú jednoducho docieliť stanovené parametre prekrytia snímkov, atď.  
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Nie všetky stroje však majú funkciu autonómneho letu a tak je potrebné stroj ovládať 

manuálne, prípadne poloautomaticky čím sa rapídne zhoršuje celková efektivita 

snímkovania. Tiež však môže nastať situácia kedy je signál z GNSS družíc tienený a tak nie 

je možné využiť funkciu autonómneho letu.   

 

 

Obr. č. 32: Rozdiel medzi snímkami získanými manuálnym vľavo) a autonómnym letom (vpravo) [6] 

 

Systém Mikrokopter použitý pri tejto práci bol schopný autonómneho letu. 

Výrobcom dodávaný softvér pre plánovanie letu MK Tools síce obsahuje nástroje pre tvorbu 

letových bodov, nie je však určený pre plánovanie fotogrametrickej misie kde je potrebné 

uvážiť parametre kamery, mierku snímku, atď. 

Výpočet letových parametrov bol preto realizovaný v skripte napísanom firmou 

UpVision, ktorý vychádza z geometrických vzťahov uvedených vyššie. Výpočet prebehol 

v prostredí programu Microsoft Excel, kde bolo potrebné definovať základné parametre 

fotogrametrickej misie. Tie sú uvedené v tabuľke č.5. červenou farbou. Základným 

požiadavkom bol parameter GSD 1 cm/px, pozdĺžny prekryt 80% a priečny 60%.  
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Tab. č. 5: Výpočet parametrov fotogrametrickej misie [UpVision] 

Výsledné hodnoty boli ďalej vložené do programu MK Tools kde boli vypočítané 

letové body v systéme WGS-84, tie však boli definované len polohovo, nie výškovo. Výška 

bola zadaná relatívne, vzťahovala sa k miestu odkiaľ zariadenie vzlietlo. Výsledná 

trajektória letu bola rozdelená na dve letové misie a to z dôvodu predpokladanej letovej 

výdrže zariadenia ktorá sa pri zaťažení kamerou Canon EOS 700D s objektívom EF 28mm 

pohybuje na úrovni 12 minút. Ďalšie obmedzenie predstavuje riadiaca jednotka obsiahnutá 

v UAV, ktorá má zaplatenú licenciu na 90 bodov.  

 

Obr. č. 33: Trajektória letu načítaná v programe MK Tools 
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VI.  Fotogrametrická misia – realizácia 
  

Po uvážení a výpočte všetkých parametrov spomenutých v kapitole V. bolo 

pristúpené k realizácii fotogrametrickej misie priamo v teréne. Predtým však bolo treba 

rozhodnúť kedy bude realizovaný samotný let. To ovplyvňovalo najmä počasie, konkrétne 

- stav oblačnosti 

- zrážky 

- vietor 

- teplota 

preto bolo preto potrebné sledovať presné meteorologické predpovede pre dané územie. 

Snímkovanie bolo nakoniec realizované dňa 24.11.2016 firmou UpVison s.r.o. Počasie 

prevládalo po celú dobu dobré, bolo polooblačno s teplotou približne 2°C a severným vetrom 

s rýchlosťou približne 3 m/s. Limitujúcim faktorom bola v tomto prípade hlavne nízka 

teplota, ktorá má rozhodujúci vplyv na výdrž batérií. 

 

1. Predletové kontroly 

Na bezchybnú funkčnosť celého zariadenia má vplyv viacero faktorov ktoré je treba 

pred použitím zariadenia overiť, preto je potrebné pred každým vzletom UAV na vybranej 

lokalite realizovať rýchle predletové kontroly.  

Kontroly realizované v teréne sa týkali hlavne overenia stavu funkčnosti senzorov, 

prípadne okolia kde bude realizovaný let. Bolo potrebné skontrolovať úroveň nabitia batérií 

ako v UAV samotnom tak aj v kamere, ovládacom zariadení a v monitoroch slúžiacich 

k zobrazeniu telemetrických dát. Ďalej bolo potrebné realizovať kalibrácie IMU, ktoré boli 

prevedené rotáciou UAV v rukách okolo horizontálnej a vertikálnej osy. Preveroval sa tiež 

technický stav konštrukcie a vrtúľ.  
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2. Nastavenie kamery 

Ďalej prebehlo nastavenie kamery, ktorou bol realizovaný zber leteckých dát. Jednalo 

sa hlavne o manuálne zaostrenie na vzdialenosť približne 80 m, ktorá predstavovala 

približnú priemernú letovú výšku nad terénom, objektív bol následne zastabilizovaný 

páskou. Tiež bola vypnutá stabilizácia obrazu a nastavený interval automatického 

zachytávania snímkov v intervale po 1,5 s. Hodnota ISO bola nastavená na 800, expozičný 

čas na 1/1000 s. Dáta boli  ukladané do formátu RAW. Nakoniec prebehla synchronizácia 

času medzi riadiacou jednotkou a kamerou kvôli potrebe následného priradenia prvkov 

vonkajších orientácií k snímkam (kap. VII 1. Príprava snímkov na spracovanie). Po týchto 

nastaveniach bola kamera upevnená do kamerového závesu, ktorý zabezpečoval stabilizáciu 

záberu kamery do smeru kolmého k povrchu aj pri nakláňaní stroja. 

 

 

Obr. č. 34: Geodrone C6 s kamerou stabilizovanou v závese  

 

3. Zber dát 

Po nastavení všetkých parametrov a vykonaní všetkých kontrol bola hexakoptéra 

spojená s riadiacou stanicou tvorenou PC s programom MK Tools. Pomocou tohto programu 

boli do riadiacej jednotky koptéry odoslané všetky body letovej trasy. Po nahraní týchto 

bodov bola overená komunikácia medzi riadiacou stanicou, ovládačom a koptérou. Následne 

bola koptéra umiestnená na miesto vzletu, od ktorého bola určená vzťažná výška celého letu, 

tá činila 65 m. Táto výška je určovaná pomocou barometrického senzoru ktorý je schopný 

rozoznávať zmenu výšky s presnosťou na 5 – 10 cm.  
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Po nadobudnutí letovej výšky bola spustená letecká misia a samotné snímkovanie. 

Hexakoptéra sa začala pohybovať po dráhe tvorenej leteckými bodmi, za dosiahnutie 

letového bodu sa považovala vzdialenosť 3 m v polohe od letového bodu.  Tento proces 

prebiehal autonómne, po skončení snímkovania však bolo treba pristáť s hexakoptérou 

manuálne. Počas celého letu bolo potrebné sledovať telemetrické údaje z prístroja, nimi boli 

hlavne prúd, ktorý prúdil do motorov, stav batérií a teplota regulátorov. Náhla zmena 

jedného z týchto parametrov by mohla spôsobiť zrútenie celého zariadenia. 

 

 

Obr. č. 35: Geodrone C6 odlietajúci plniť leteckú misiu  

 

4. Zhodnotenie realizácie letu 

Snímkovanie bolo realizované dokopy dvomi letmi, oba z nich prebehli bez 

problémov. Po pristátí boli skontrolované realizované snímky, ktoré vizuálne odpovedali 

požadovanej kvalite. Lety trvali dokopy približne 17 minút, počas toho bolo zachytených 

455 snímkov a preletená vzdialenosť 3,486 km. 

 

 

 

 

 



VI. Fotogrametrická misia – realizácia 
________________________________________________________________________________ 

- 51 - 

 

 

Graf č. 1: Hodnoty letovej výšky a preletenej vzdialenosti počas snímkovania  
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VII.  Spracovanie dát 
  

Obrazové dáta boli počas snímkovania ukladané na SD kartu. Súbežne s tým bol 

generovaný protokol o letovej misii ktorý bol ukladaný do pamäte počítača. Celkovo bolo 

nasnímaných 455 snímkov z ktorých boli následne všetky použité k vyhodnoteniu. 

 

1. Príprava snímkov na spracovanie 

Snímky boli počas letu ukladané do formátu RAW a následne boli pomocou softvéru 

Canon Digital Photo Professional prevedené z formátu RAW do JPG. Prevod z RAW do 

JPG posprocessingom v PC je odporúčaný z hľadiska zachovania vyššej výslednej kvality 

fotografie a tiež možnosti rozšírenejšej úpravy fotografii. 

Ako bolo spomenuté, program MK Tools počas letu zaznamenával letový denník kde 

sa každú sekundu ukladali prvky vonkajšej orientácie snímkov do formátu GPX. Tieto 

parametre boli merané pomocou kombinácie snímačov GPS/IMU spomenutých v kapitole 

III 1.1. . Keďže pred letom prebehla synchronizácia hodín v kamere a v leteckej jednotke, 

bolo možné pomocou času zachytenia snímku priradiť k nemu pozíciu protokolovanú 

v letovom denníku. Z tohto protokolu boli exportované súradnice projekčných centier 

snímkov ktoré boli pretransformované do miestnej súradnicovej sústavy. 

Prvky vonkajšej orientácie sú pri niektorých spracovateľských programoch 

nevyhnutné. Dnes však existuje rada programov určená na spracovávanie snímkov z UAV 

zariadení kde nie je nevyhnutne potrebné všetky tieto parametre definovať. Vzhľadom 

k nadbytočnému počtu snímkov (väčší prekryt) a geodeticky určeným vlicovacím bodom sa 

dajú určiť počas aerotriangulácie. Približná znalosť týchto prvkov však dokáže proces 

aerotriangulácie značne urýchliť.  

Pred spracovaním bola náhodne kontrolovaná signalizácia vlicovacích bodov. Tie 

boli na všetkých snímkach veľmi dobre rozpoznateľné. 
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Obr. č. 36: Približné stredy snímkov (oranžovou) vzhľadom k vlicovacím (zelenou) a kontrolným 
bodom (modrou farbou)  

 

2. Spracovanie snímkov  

Vyhodnotenie snímkov prebiehalo v programoch Agisoft Photoscan Pro a Pix4D, 

inštalovaných na PC v centre AdMaS. Oba programy sú primárne určené na vyhodnocovanie 

leteckých snímkov získaných z UAV. V oboch prípadoch vstupovali do výpočtu rovnaké 

snímky ktoré neboli nijako kalibrované, k nim boli následne pripojené približné súradnice 

projekčných centier kamery. 

Ukázalo sa že veľkosť terčov bola vhodná, všetky vlicovacie body boli ľahko 

lokalizovateľné, centrá terčov boli veľmi dobre viditeľné. 

 

 

Obr. č. 37: Viditeľnosť terčov z rôznych výšok letu, zľava 65 m, 75 m, 85 m a 95 m  
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 2.1 Agisoft Photoscan 

 Program Agisoft Photoscan je od roku 2006 vyvíjaný spoločnosťou Agisoft LLC 

sídliacou v ruskom Sant Petersburgu.  K spracovaniu tejto práce mi bola po komunikácií 

s autorom projektu zdarma poskytnutá trial licencia s platnosťou na 2 mesiace. K programu 

je tiež v elektronickej forme dostupný obsiahly manuál. Prípadná ďalšia podpora je možná 

prostredníctvom diskusného fóra s podporou výskumného tímu, ktoré je dostupné na 

webovej stránke výrobcu. 

 Program umožňuje spracovávať dáta buď na počítači užívateľa prípadne pomocou 

počítačov zapojených do serveru, čo prináša niekoľkonásobné zvýšenie výkon vzhľadom 

k použitému hardvéru. Tým, že spracovateľský výpočet je viac-menej automatizovaný, 

vytvára nárok na dostatočne výkonný hardvér. Limitujúcim parametrom okrem procesora 

a grafickej karty, od ktorých závisí hlavne rýchlosť výpočtu, je pamäť RAM. 

 

Tab. č. 6: Odporúčaná veľkosť pamäte RAM pri spracovaní snímkov s rozlíšením 12 Mpx pri 
požadovanej kvalite výstupu [Agisoft] 

 

Program ponúka niekoľko výstupov od ortofota cez mračno bodov, drôtový model, 

textúrový model, digitálny výškový model až po tvorbu vrstevníc. Tiež je v ňom možné 

realizovať meranie kubatúr, klasifikácie objektov a multispektrálne analýzy. 

 

Spracovateľský proces 

Celý proces spracovania prebieha v grafickom okne. Po načítaní snímkov je možné 

priradiť k nim približné prvky vonkajších orientácií, tie však nie sú nevyhnutne potrebné 

k výpočtu. Načítané boli približné súradnice projekčných centier kamery. 
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Obr. č. 38: Priradenie prvkov vonkajších orientácií v programe Agisoft Photoscan  

 

Následne je potrebné definovať súradnicový systém, ktorý bol zvolený ako miestny a tiež 

presnosti určenia projekčných centier a vlicovacích bodov. 

 

Obr. č. 39: Definovanie presností a súradnicového systému  

 

Ďalej program zobrazí grafický náhľad so zákresom približných polôh projekčných centier 

kamery.  
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Nasledujúcim krokom je proces SCBA, spomenutý v kapitole V 3.1. Základný 

princíp aerotriangulácie je zobrazený na obr. č. 40. Tento výpočtový proces prebieha plne 

automaticky, pred spustením je však potrebné nastaviť určité parametre. 

 

Obr. č. 40: Princíp aerotriangulácie, nadväzujúce body červenou, vlicovacie body zelenou [9] 

 

Hlavnými parametrami ktoré je potrebné definovať sú percentuálny rozmer snímkov 

s ktorými bude realizovaný výpočet (hľadanie nadväzujúcich bodov pomocou korelácie), 

pre najpresnejšie výsledky je potrebné zvoliť režim „Ultra High“ ktorý reprezentuje 100% 

pôvodného rozmeru snímku. Ďalej je potrebné definovať „Key poit limit“, čo reprezentuje 

maximálny počet nadväzujúcich bodov ktoré budú vyhľadávané algoritmom. Hodnota „Tie 

point limit“ reprezentuje výber z najpresnejších nadväzujúcich bodov ktoré budú nakoniec 

použité pre vyrovnanie blokov zväzkov. Platí tiež samozrejme závislosť, čím viac 

potenciálnych nadväzujúcich bodov („Key points“) bude nájdených, tým sa znižuje 

projekčná chyba výberu najlepších nadväzujúcich bodov („Tie points“) čo popisuje graf č.2. 

Tieto parametre tvoria základ pre presný výpočet modelu. [8] 

 

Graf č. 2: Graf závislosti počtu "Key points" a projek čnej chyby pri rozlíšení snímky 20 Mpx [8] 
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Počas tohto procesu program sám určí PVO kamery a hodnoty distorzií. Ak sú tieto 

parametre dopredu známe z kalibrácie, je možné ich nastaviť.  

 V ďalšom kroku bolo potrebné ručne lokalizovať vlicovacie body a priradiť im 

súradnice X, Y, Z. Vďaka kvalitným snímkam a vhodne zvoleným terčom boli vlicovacie 

body určené na všetkých projekciách. Priemerný počet projekcií bol 20, nevyhnutný počet 

projekcií sú 3. Po označení vlicovacieho bodu aspoň na 3 snímkach dokáže program 

vyhľadať tento bod na ostatných snímkach. Tie sú označené modrou „vlajkou“, po upresnení 

pozície sa farba zmení na modrú. Rovnakým spôsobom bolo treba lokalizovať 306 

kontrolných bodov kde bol priemerný počet projekcií 21. Priemerné hodnoty projekčnej 

chyby sú uvedené v závere tejto kapitoly v tabuľke č. 10. 

 

 

Obr. č. 41: Meranie vlicovacích bodov v programe Agisoft Photoscan  

  

Po vyznačení všetkých bodov bolo realizované optimalizovanie celého modelu podľa 

vlicovacích bodov. Zároveň bolo možné sledovať dosiahnuté odchýlky na kontrolných 

bodoch. Tiež bol poskytnutý protokol o výpočte, ktorý je ďalej analyzovaný v časti 3. tejto 

kapitoly. 
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2.1.1 Porovnanie výsledkov kalibrácií 

 Po skončení výpočtového procesu bol k dispozícii protokol kde boli zhrnuté tiež 

výsledky kalibrácie. Takto získané hodnoty kalibrácie sa javia ako vhodnejšie, keďže sa 

vzťahujú ku konkrétnemu meraniu. Hodnoty z kalibrácie kamery (PVO) získané kalibráciou 

pred meraním boli vložené do výpočtu iba ako približné z dôvodu urýchlenia výpočtu. PVO 

kamery vypočítané vyrovnaním sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke č.7, program žiaľ opäť 

neponúkol k týmto parametrom žiadne charakteristiky presnosti. 

 

  
Agisoft Lens Agisoft Photoscan 

Kamera Canon EOS 700D Canon EOS 700D 

Objektív  Canon EF 28mm Canon EF 28mm 

Rozmer snímača šírka (px) 5184 5184 

  výška (px) 3456 3456 

Ohnisková vzdialenosť fx (px) 6821,44 6608,06 

Hlavný snímkový bod cx (px) 2596,28 2241,31 

  cy (px) 1757,87 1739,24 

Radiálna distorzia K1 -0,117067 -0,098715 

  K2 0,152815 0,048847 

  K3 0,275578 0,723595 

  K4 -1,76776 -1,76776 

Tangenciálna distorzia P1 0,000647008 0,000542585 

  P2 -0,000164181 0,000197651 

 

Tab. č. 7: Vypočítané PVO kamery a hodnoty distorzií 
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2.2 Pix4D Mapper 

Tento program je od roku 2011 vyvíjaný spoločnosťou Pix4D SA sídliacou v 

švajčiarskej Lausanne. K programu mi bola po komunikácií s výrobcom zdarma poskytnutá 

trial licencia na 1 mesiac ktorá bola pre potreby výpočtu plne postačujúca. 

Program je určený priamo k spracovávaniu fotogrametrických snímkov získaných 

pomocou UAV. Výpočet prebieha v PC na strane užívateľa, preto je potrebný výkonný 

hardvér podobne ako pri programe Agisoft Photoscan (kapitola V 2.1.). Program je schopný 

okrem klasických fotogrametrických úloh ako tvorba ortofota, digitálneho výškového 

modelu, digitálneho modelu terénu poskytnúť tiež multispektrálne analýzy, klasifikácie 

mračien bodov, tvorbu 3D modelov, vrstevníc prípadne animácií vo forme videa. 

 

Spracovateľský proces 

 Spracovanie prebieha v grafickom okne, na začiatku je potrebné založiť projekt kde 

sa definuje súradnicový systém a kartografické zobrazenie. Následne je možné importovať 

snímky a priradiť im známe prvky vonkajšej orientácie. Nimi boli rovnako ako v programe 

Agisoft Photoscan približné súradnice projekčných centier kamery, tiež bola definovaná 

použitá kamera a objektív.  

 

Obr. č. 42: Priradenie PVO v programe Pix4D  
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Následne je potrebné nastaviť parametre spracovania podobne ako v programe Agisoft 

Photoscan, konkrétne percentuálny rozmer fotografií vzhľadom k nominálnej veľkosti, 

z ktorých bude algoritmom realizovaný výber nadväzujúcich bodov. Je však tiež možné 

určiť tieto body manuálne. V poslednom kroku je potrebné zvoliť, ktoré prvky orientácie 

kamery je potrebné kalibrovať. Ďalej je možné spustiť spracovanie snímkov kedy prebehne 

SCBA. Po úspešnom výpočte program zobrazí približný vyrovnaný model so zákresom 

kontrolných a vlicovacích bodov a jednotlivých projekcií, tiež je poskytnutý výpočtový 

protokol popisujúci doposiaľ vykonané úkoly. 

 

 

Obr. č. 43: Proces výpočtu v pix4D  

 

V ďalšom kroku je potrebné načítať súradnice vlicovacích a kontrolných bodov 

a vyznačiť ich na konkrétnych snímkach. Program po vyznačení bodu aspoň na troch 

snímkach dokáže zobraziť približnú polohu bodu na ostatných projekciách. Program tiež 

dokáže realizovať určovanie bodov automaticky pomocou korelácie. To bolo aj otestované, 

hodnota projekčnej chyby dosahovala veľkosti približne 0,4 px. Pri manuálnej lokalizácii sa 

táto hodnota pohybovala v rozmedzí 0,1 - 0,2 px, preto boli všetky kontrolné aj vlicovacie 

body určené týmto spôsobom. Na obrázku č.44 je možné vidieť proces lokalizácie bodov, 

modrá značka vyjadruje polohu bodu z načítaných súradníc, žltá značka je poloha určená 

ručne, zelená predstavuje predbežnú polohu z doposiaľ označených projekcií. 



VII. Spracovanie dát 
________________________________________________________________________________ 

- 61 - 

 

 

Obr. č. 44: Meranie kontrkolných bodov v programe Pix4D  

 

Po vyznačení všetkých bodov bola na všetkých bodoch skontrolovaná hodnota 

projekčnej chyby ktorá nebola väčšia ako 0,33 px (tab. č.10 v závere kapitoly). Následne 

prebehla optimalizácia celého modelu podľa vlicovacích bodov. Ďalej bolo možné 

pokračovať v spracovacom procese a výpočte vyššie spomenutých výstupov.  

 

 

3. Analýza výpočtových protokolov 
Oba programy ponúkali po skončení vyrovnania blokov zväzkov prehľadné 

protokoly. Protokol z programu Pix4D bol o niečo obsiahlejší ako protokol z programu 

Agisoft Photoscan. 

 

Protokol z programu Agisoft Photoscan 

Začiatok protokolu tvorí ortofoto mozaika snímkovaného územia, za ňou nasleduje 

prehľadný obrázok so zobrazením dosiahnutých prekrytí nad snímkovaným územím. Ďalej 

sú uvedené charakteristiky fotogrametrickej misie a zväzkového vyrovnania ako počet 

spracovaných snímkov, priemerná letová výška nad terénom, pokrytá plocha, počet 

nadväzujúcich bodov, GSD a projekčná chyba. Za tým nasledujú výsledky kalibrácie kamery 

spolu ja so zobrazením deformácií (obr. č. 45). 
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Obr. č. 45: Grafické zobrazenie distorzií v protokole z Agisoft Photoscan [Agisoft Photoscan] 

 

Následne pokračuje zhrnutie dosiahnutých odchýlok na kontrolných a vlicovacích bodoch 

a výsledné celkové charakteristiky presnosti týchto bodov. V prípade tvorby iných výstupov 

(mesh, digitálny výškový model, atď.) sú tiež zobrazené charakteristiky týchto výstupov. 

Protokol je ukončený zhrnutím všetkých nastavení a dosiahnutých výsledkov pri 

jednotlivých výpočtoch a času ktorý tento výpočet zabral. 

  

Protokol z programu Pix4D 

Protokol z tohto programu je interaktívnejší, obsahuje priame odkazy na podrobný 

manuál nachádzajúci sa na webstránke spoločnosti, k dispozícii je tiež diskusné fórum 

a podporný tím ľudí. 

Na začiatku protokolu je zhrnutie celého projektu kde sú informácie o dosiahnutej 

hodnote GSD, ploche vyhodnotenej oblasti a času ktorý zabral výpočet, za ním nasleduje 

zhodnotenie kvality. Hodnotí sa počet nadväzujúcich bodov na jednu snímku, počet úspešne 
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spracovaných snímok, celková priestorová odchýlka na vlicovacích bodoch a optimalizácia 

prvkov vnútornej orientácie kamery získaná kalibráciou v percentách. Ďalej nasleduje 

náhľad na približný model povrchu (DMP) a ortofoto mozaiku. 

 

Obr. č. 46: Počet prekrytí medzi snímkami v Pix4D  

 

Ďalej sú graficky zobrazené optimalizované polohy projekčných centier kamery a tiež 

dosiahnuté prekrytia snímkov (obr. č. 46). 

Následne za tým sú zhrnuté výsledky z vyrovnania blokov zväzkov, optimalizované prvky 

vnútornej orientácie kamery, rozdiely medzi približnými súradnicami projekčných centier 

kamery a vyrovnanými súradnicami a tiež dosiahnuté presnosti na kontrolných a vlicovacích 

bodoch.   

Kamera Canon EOS 700D 

Objektív  Canon EF 28mm 

Rozmer snímača šírka (px) 5184 

  výška (px) 3456 

Ohnisková vzdialenosť fx (px) 6610,26 

Hlavný snímkový bod cx (px) 2592,85 

  cy (px) 1734,25 

Radiálna distorzia R1 -0,104 

  R2 0,154 

  R3 -0,027 

Tangenciálna distorzia T1 0,001 

  T2 0,000 

Tab. č. 8: Hodnoty PVO získané z programu Pix4D  
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Na konci protokolu sú graficky zobrazené jednotlivé projekcie vlicovacích bodov 

(obr. č. 47), za nimi nasleduje zhodnotenie všetkých nastavených výpočtových parametrov 

a použitého hardvéru. 

 

Obr. č. 47: Zhrnutie projekcií na každom vlicovacom bode v Pix4D  

 

Okrem spomenutých častí môže protokol obsahovať aj ďalšie časti v závislosti 

na prípadnej tvorbe ďalších výstupov ako DMP, ortofoto mozaika, atď. 

 

3.1 Porovnanie výsledkov 

V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté stručné charakteristiky z protokolov 

o vyrovnaní z ktorých je zrejmé, že pri rovnakých nastaveniach ponúkol program Pix4D až 

na hodnotu GSD na prvý pohľad priaznivejšie výsledky.  

 

 Agisoft Photoscan Pix4D 

Počet spracovaných snímkov 455 455 

GSD (cm/px) 1,24 1,35 

Rozloha nasnímaného územia (ha) 6,72 7,35 

Celkový počet nadväzujúcich bodov 19 267 165 33 624 638 

Priemerná projekčná chyba 
nadväzujúcich bodov (px) 

0,461 0,143 

 

Tab. č. 9: Porovnanie dosiahnutých výsledkov z aerotriangulácie  
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Tab. č. 10: Vyhodnotenie dosiahnutých projekčných chýb na kontrolných a vlicovacích bodov  

 

 

 

Vlic. Body Kontr. Body Vlic. Body Kontr. Body

Agisoft Photoscan 43 10 21 0,337 0,403 0,261 0,230

Pix4D 43 10 21 0,209 0,332 0,168 0,179

Priemerná projekčná 

chyba (px)
Priemerný 

počet 

projekcií

Maximálny 

počet 

projekcií

Minimálny 

počet 

projekcií

Maximálna projekčná 

chyba (px)
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VIII. Analýza dosiahnutých výsledkov 

  

Výstupy z programov tvorili súradnicové rozdiely v miestnom súradnicovom 

systéme na kontrolných bodoch a ortofoto snímky, tie boli ďalej analyzované. 

 

1. Testovanie presnosti na základe nezávislého kontrolného 

zamerania bodov výberu 

Ako prvé boli analyzované odchýlky na kontrolných bodoch. K dispozícii boli dve 

sady výstupov, jedna z programu Pix4D, druhá z programu Agisoft Photoscan Pro. Každá 

sada bola tvorená súradnicovými rozdielmi na 306 kontrolných bodoch a to v smere os X, Y 

a Z. Súradnicový rozdiel bol vypočítaný ako rozdiel od hodnoty určenej terestrickým 

meraním ktorá bola považovaná za skutočnú hodnotu, keďže uvažovaná presnosť 

terestrického určenia kontrolných bodov je považovaná za rádovo vyššiu ako presnosť 

fotogrametrickej metódy. S vypočítanými diferenciami sa  preto ďalej bude pracovať ako so 

skutočnými chybami.  

 

1.1. Výpočet odchýlok 

Výpočet odchýlok bol realizovaný pre každú súradnicu pomocou kvadratického 

priemeru (RMS – root mean squre) vyjadreného vzťahom, kde index T predstavuje hodnotu 

určenú terestricky, index F hodnotu určenú fotogrametrickým meraním, parameter n 

označuje počet všetkých meraní. 

 

Výpočet diferencií: 

!"# = $% − $&(8.1)    !'# = (% − (&(8.2)  !)# = *% − *&(8.3) 
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Výpočet celkových skutočných chýb: 

+,	" = -∑ !"#/0#1�2  (8.4) ;  +,	' = -∑ !'#/0#1�2 (8.5) ;   +,	) = -∑ !)#/0#1�2 (8.6) 
Výpočet celkovej skutočnej polohovej chyby: 

+,	�9 = :(+,	"/ + +,	'/) (8.7) 

 

Výpočet celkovej skutočnej chyby v priestore: 

+,	"') = :(+,	"'/ + +,	)/) (8.8) 

1.2. Zhodnotenie presností bez uváženia rozloženia vlicovacích 

bodov 

Ako prvé bolo realizované zhodnotenia presnosti celého súboru dát pri použití 

vlicovacích bodov, ktoré neboli rozložené ideálne. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené 

štatistické veličiny dát pri použití ôsmich vlicovacích  a 306 kontrolných bodoch, ktoré boli 

spracované v dvoch rôznych softvéroch.  

 

 

Tab. č. 11: Štatistické veličiny získané z 306 kontrolných bodov určených fotogrametricky  

 

Štatistické výsledky dosiahnuté v programe Pix4D sú približne dvojnásobne menšie 

ako v programe Agisoft Photoscan. Priebeh dosiahnutých odchýlok na 306 kontrolných 

bodoch je tiež zrejmý z nasledujúceho grafu a histogramu. 

Agisoft Photoscan Pix4D

max. EXY (m) 0,124 0,057

max. EZ (m) 0,039 0,076

max. EXYZ (m) 0,127 0,078

RMS XY (m) 0,045 0,021

RMS Z (m) 0,021 0,012

RMS XYZ (m) 0,049 0,022
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Graf č. 3: Priebeh skutočných priestorových odchýlok na kontrolných bodoch z programov Pix4D a 
Agisoft Photoscan  

 

 

Graf č. 4: Histogram početnosti dosiahnutých skutočných priestorových chýb  
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Z grafu č.3 je zrejmý rozdiel vo výsledných priestorových odchýlkach medzi 

programami, to potvrdzuje aj graf č.3 tvorený histogramom. Oba súbory dát, tvorené 

reprezentačným výberom 306 bodov sa dajú charakterizovať normálnym rozdelením 

náhodných chýb, preložená krivka má v prípade programu Pix4D užší trend, čo znamená 

menší rozptyl oproti odchýlkam dosiahnutým v programe Agisoft Photoscan.  

 

1.3 Zhodnotenie presností s uvážením rozloženia vlicovacích bodov 

Ako už bolo spomenuté, vlicovacie body neboli zámerne rozložené ideálne. V praxi 

teoreticky môžu nastať krajné prípady kedy bude potrebné vyhodnotiť územie ktoré sa 

nachádza za vlicovacími bodmi.  

Celkový súbor bol preto rozdelený na dva ďalšie s počtom bodov 135 pre body vnútri 

polygónu (VP) a 171 pre body nachádzajúce sa mimo polygón (MP). K bodom mimo 

polygón bol tiež určený ďalší parameter ktorým bola vzdialenosť od najbližšieho 

vlicovacieho bodu. Z týchto súborov dát boli následne vypočítané štatistické hodnoty, ktoré 

sú zhrnuté v tabuľke č. 12. 

 

 počet bodov 
v súbore 

Agisoft (m) Pix4D (m) 

 RMS XY RMS Z RMS XYZ  RMS XY RMS Z RMS XYZ  

Vnútri polygónu 135 0,031 0,019 0,037 0,017 0,013 0,021 

Mimo polygón 171 0,053 0,023 0,058 0,023 0,012 0,026 

Celkovo 306 0,045 0,021 0,050 0,021 0,012 0,024 

Tab. č. 12: Štatistické veličiny získané z kontrolných bodov  

 

 

 počet bodov 
v súbore 

Agisoft (m) Pix4D (m) 

 Max. e XY Max. e Z Max. e XYZ  Max. e XY Max. e Z Max. e XYZ  

Vnútri polygónu 135 0,061 0,039 0,062 0,058 0,024 0,058 

Mimo polygón 171 0,124 0,039 0,127 0,076 0,032 0,078 

Celkovo 306 0,124 0,039 0,127 0,076 0,032 0,078 

Tab. č. 13: Maximálne dosiahnuté odchýlky v súbore 
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1.3.1 Štatistické vyhodnotenie pre body vnútri polygónu 

Testovaný súbor bol tvorený celkovým počtom 135 kontrolných bodov ktoré sa 

nachádzali vnútri polygónu tvoreného vlicovacími bodmi. V tabuľke č.12 sú zhrnuté 

vypočítané charakteristiky presnosti tohto súboru. V nasledujúcich grafoch č. 5 a 6 je možné 

vidieť rozloženia priestorových chýb. 

 

 

Graf č. 5: Priebeh skutočných priestorových chýb pre body VP  

 

Graf č. 6: Histogram početností dosiahnutých skutočných priestorových chýb pre body VP  
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1.3.2 Štatistické vyhodnotenie pre body mimo polygón 

Ako už bolo spomenuté, výberový súbor bol tvorený počtom bodov 171 ktoré sa 

nachádzali mimo polygón tvorený vlicovacími bodmi. V nasledujúcich grafoch je možné 

vidieť priebeh jednotlivých chýb v závislosti na vzdialenosti od najbližšieho vlicovacieho 

bodu. Tiež boli určené matematické vzťahy ktoré charakterizujú dosiahnutý trend 

konkrétnych chýb, tie sú uvedené v legende každého z grafov. 

 

 

Graf č. 7: Graf závislosti skutočnej polohovej chyby a vzdialenosti od vlicovacieho bodu pre body MP  
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Graf č. 8: Graf závislosti skutočnej chyby výšky a vzdialenosti od vlicovacieho bodu pre body MP  

 

 

Graf č. 9: Graf závislosti skutočnej priestorovej chyby a vzdialenosti od vlicovacieho bodu pre body 
MP  
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Z hore uvedených grafov je zrejmá určitá závislosť medzi zväčšujúcou sa vzdialenosťou 

určovaných bodov mimo polygón tvorený vlicovacími bodmi a konkrétnou chybou. Táto 

závislosť však nebola priamo potvrdená pri chybe ez dosiahnutej v programe Pix4D. Dá sa 

však predpokladať, že s väčšou vzdialenosťou od vlicovacích bodov by hodnota vývoja tejto 

chyby mala stúpajúcu tendenciu.  

Jednotlivé závislosti sú vyjadrené v tabuľke č. 13, kde sú zobrazené hodnoty 

korelačných koeficientov r a pravdepodobnosti chyby p, ktorá vznikne zamietnutím platnej 

nulovej hypotézy o neexistencii závislosti. Ak je táto <0,05, závislosť sa považuje za 

významnú (s pravdepodobnosťou 95%). Z uvedených hodnôt až na výnimku pri chybe ez 

z Pix4D vyplýva, že medzi chybou a vzdialenosťou platí mierne tesná korelácia.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Histogram početnosti dosiahnutých skutočných polohových chýb pre body MP  

 

Agisoft Photoscan Pix4D 
r p r p 

eXY / vzd. 0,299 0,000 0,309 0,000 
eZ / vzd. 0,307 0,000 0,095 0,217 

eXYZ / vzd. 0,349 0,000 0,360 0,000 

Tab. č. 14: Korelácie medzi vzdialenosťou od najbližšieho vlicovacieho bodu a vzniknutou chybou pre 
body MP  
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Graf č. 11: Histogram početnosti dosiahnutých skutočných chýb výšok pre body MP  

 

 

Graf č. 12: Histogram početnosti dosiahnutých skutočných priestorových chýb pre body MP  
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Vzhľadom k vyššie uvedených histogramov sa dá vo všetkých prípadoch popísať 

rozdelenie chýb normálovým rozdelením. Vo všetkých prípadoch má preložená krivka užší 

trend v prípade výsledkov z Pix4D, čo znamená menší rozptyl okolo strednej hodnoty oproti 

výsledkom z programu Agisoft Photoscan. Následne realizovaný Fischerov test na hladine 

významnosti ∝= 0,05 len potvrdil, že presnosť súboru z programu Pix4D je štatisticky 

významne vyššia. 

 

1.4. Zhrnutie výsledkov 

Testovaním bolo dokázané, že správne rozloženie vlicovacích bodov má značný 

vplyv na celkovú presnosť fotogrametrickej metódy. Výslednú presnosť dokáže významne 

ovplyvniť tiež spracovateľský program, keďže vo všetkých prípadoch boli výsledky získané 

z programu Pix4D presnejšie vzhľadom k výsledkom z programu Agisoft Photoscan. 

Je však treba podotknúť, že v praxi môže nastať iná konfigurácia, kedy nemusia byť 

dosiahnuté podobné výsledky tak ako tomu bolo v tejto práci pri použití konkrétnych 

programov. Výsledky tejto práce teda treba chápať iba ako orientačné, vzťahujúce sa 

k daným podmienkam.  

  

 

2. Tvorba ostatných výstupov  

Oba programy ponúkajú radu výstupov. Pre porovnanie je v tejto kapitole ukážka 

niektorých z nich. 

 

 2.1 Ortofoto 

Tvorba ortofoto mozaiky sa radí medzi základné fotogrametrické úlohy. Na základe 

predchádzajúcich výpočtov dokázali oba programy automaticky spojiť jednotlivé snímky do 

výslednej mozaiky. Pre výpočet bolo potrebné zadať jedine požadované rozlíšenie snímku 

reprezentované hodnotou GSD. Výsledné výstupy boli vizuálne veľmi dobrej kvality, 

kontrast aj svetelná vyváženosť bola po celej snímke rovnomerná, prechody medzi 
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jednotlivými časťami mozaiky neboli pozorovateľné. Ortofoto z programu Agisoft 

Photoscan neobsahovalo žiadne viditeľné chyby. Ortofoto snímok z Pix4D bol o niečo 

kontrastnejší, obsahoval však zrejmé malé nedostatky čo možno vidieť na obrázkoch č. 48 

– 50. Výsledné georeferencované orotofoto mozaiky sú uvedené v prílohách. 

 

Obr. č. 48: Rozdielnosť pri pohybe objektov, vľavo Pix4D, vpravo Agisoft Photoscan  

 

 

Obr. č. 49: Rozdielnosť spracovania vegetácie, vľavo Pix4D, vpravo Agisoft Photoscan 

  

 

Obr. č. 50: Rozdielnosť pri spracovaní zvislého objektu , vľavo Pix4D, vpravo Agisoft Photoscan  
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Tab. č. 15: Porovnanie parametrov výsledných ortofoto snímkov  

 

2.2 Digitálny výškový model  

Jedným z výstupov pri tvorbe ortofoto mozaiky je aj rastrový digitálny výškový 

model (DEM). Tento model zobrazuje povrch terénu a vrchné plochy všetkých objektov na 

ňom vrátane korún stromov, prípadne striech objektov atď. 

 

 

Obr. č. 51: Digitálny výškový model z programu Agisoft Photoscan 

 

Na obrázku č.51 je náhľad rastru vytvoreného programom Agisoft Photoscan, ktorý bol 

zobrazený pomocou programu ArcGIS, výsledný raster má rozlíšenie 1,24 cm/px. Väčšie 

zobrazenie je dostupné v prílohách.  

 

 

Agisoft Photoscan Pix4D

GSD (cm/px) 1,24 1,35

Rozloha nasnímaného územia (ha) 6,72 7,35
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2.3 Digitálny model povrchu 

 Digitálny model povrchu (DMP) zachytáva priebeh topografickej plochy georeliéfu, 

ktorý je doplnený o prvky tvoriace ako jeho prírodné tak aj jeho antropogénny pokryv 

(stromy, budovy, atď.). Výpočet prebehol automatizovane v programe Pix4D. Oba 

programy dokážu generovať tiež digitálny model reliéfu (DTM), ktorý vzniká na podklade 

DMP po klasifikácií a následnom odstránení prvkov nesúvisiacich s georeliéfom. [32] 

 

Obr. č. 52: Digitálny model povrchu z programu Pix4D  

2.4 3D model 

Ďalším z možných výstupov je 3D model, výpočet prebehol v programe Pix4D. 

Takýto model je kvalitnou priestorovou reprezentáciou reality, vytvorený bol na 

podklade mračna 930 mil. bodov, čo predstavovalo priemernú hustotu približne 26 000 

bodov na m3. Takýto model tvorí základ pre tvorbu letových video animácií ktoré je po 

naprogramovaní trasy program schopný vytvoriť, výsledná animácia je v prílohe č. 7. 

 

Obr. č. 53: Digitálny model z programu Pix4D  
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Obr. č. 54: Detail vytvoreného 3D modelu v Pix4D 

 

2.5 Vrstevnice 

Oba použité programy dokázali generovať na podklade mračna bodov vrstevnice. 

Nastavenie generovaných vrstevníc však bolo o niečo sofistikovanejšie v programe Pix4D, 

kde sa okrem intervalu dali nastaviť tiež  rozstupy bodov z ktorých prebehne interpolácia 

výšok a minimálny počet vrcholov krivky tvorenej vrstevnicu. Tieto parametre sa ukázali 

ako veľmi podstatné. Program Agisoft Photoscan neumožňoval vyššie spomenuté 

nastavenia, generované vrstevnice preto zachytávali každú zmenu povrchu. Prípadne 

použitie takto generovaných vrstevníc by preto vyžadovalo dlhšiu dobu pre rekonštrukciu 

ako v prípade použitia vrstevníc generovaných programom Pix4D. Neupravené vrstevnice 

z programu Pix4D je možné vidieť v prílohe č.1. 

 

Obr. č. 55: Porovnanie generovaných vrstevníc, vľavo Pix4D, vpravo Agisoft Photoscan  
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IX. Záver 

 Cieľom tejto práce bolo vyhodnotenie leteckých snímkov získaných pomocou UAV 

a nemeračskej kamery a následné posúdenie dosiahnutých presností na 306 kontrolných 

bodoch, čím malo byť poukázané na značný potenciál bezpilotných leteckých prostriedkov 

pri fotogrametrických aplikáciách.  

V úvode práce bolo pojednávané o začiatkoch UAV a súčasne platnej legislatíve 

vzťahujúcej sa k týmto zariadeniam. Tiež boli predstavené základné poznatky z oblasti UAV 

a spôsoby ich využitia ako pre všeobecné tak aj pre fotogrametrické účely. Hlavným 

zdrojom informácií boli vedecké články a akademické práce, veľmi podstatné boli aj 

konzultácie s firmou UpVision zamerané na prípravu letovej misie. Cenné materiálové 

podklady a skúsenosti boli tiež získané priamo na prednáške „Bezpilotní systémy“ 

realizovanej firmou HerbstAero v spolupráci s firmou UpVision, ktorá sa konala koncom 

marca 2016 v Brne. 

 K spracovaniu práce bola vybraná jedna zo základných úloh fotogrametrie, ktorou je 

tvorba ortofoto mozaiky. Vytvorenie ortofoto mozaiky pomocou snímkov z UAV zariadenia 

nie je ničím novým, avšak testovanie presnosti na tak rozsiahlom poli určenom terestricky 

nebolo podľa mnou dostupných materiálov doposiaľ realizované. 

 V práci je tiež časť, ktorá je venovaná príprave fotogrametrickej misie pre bezpilotný 

prostriedok, od zadania až po realizáciu samotného letu, kde je venovaný značný priestor 

popisujúci konkrétny UAS, ktorý zároveň tvorí základ pre fotogrametrické aplikácie. 

 Spracovanie leteckých snímkov bolo realizované v programoch Pix4D a Agisoft 

Photoscan z ktorých výsledky boli následne konfrontované medzi sebou. Testovanie bolo 

zamerané na posudzovanie dosiahnutých polohových, výškových a priestorových odchýlok 

na kontrolných bodoch v závislosti od polohy bodov vzhľadom k vlicovacím bodom, ktoré 

neboli zámerne rozložené ideálne. Prvé testovanie charakterizoval súbor dát tvorený 

všetkými kontrolnými bodmi. Následne bol tento súbor rozdelený na dva ďalšie. Prvý 

obsahoval body ktoré sa nachádzali vnútri polygónu tvoreného vlicovacími bodmi, tento 

súbor reprezentoval ideálne rozmiestnenie vlicovacích bodov. Druhý súbor bol tvorený 

bodmi nachádzajúcimi sa mimo polygón charakterizovaný vlicovacími bodmi, kde bol 

analyzovaný vývoj chýb vzhľadom k narastajúcej vzdialenosti kontrolného bodu od 

vlicovacieho bodu. Pre všetky situácie boli okrem výpočtu štatistických hodnôt súborov 
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vypočítané histogramy zobrazujúce rozloženia chýb. Vo všetkých prípadoch boli výsledky 

ponúknuté z programu Pix4D spoľahlivejšie, Gaussova krivka charakterizujúca normálne 

rozdelenie mala užší trend ako pri výsledkoch získaných z programu Agisoft Photoscan. To 

potvrdil aj Fischerov test, kde bola posudzovaná hodnota dosiahnutých chýb z oboch 

programov pre potvrdenie hypotézy, že presnosť výsledkov z Pix4D je štatisticky presnejšia 

ako z Agisoft Photoscan-u. Tento rozdiel bol pravdepodobne zapríčinený nepresnejším 

algoritmom, vyberajúcim pomocou korelácie nadväzujúce body pre aerotrianguláciu. Tento 

fakt je zrejmý aj z toho že program Pix4D našiel o približne 75% viac nadväzujúcich bodov 

ako program Agisoft Photoscan, priemerná projekčná chyba nadväzujúcich bodov mala 

v prípade Pix4D hodnotu 0,14 px a v prípade Agisoft Photoscan-u 0,46 px, čo túto hypotézu 

iba potvrdzuje. 

 Priemerná priestorová chyba na kontrolných bodoch pri ideálnom rozložení 

vlicovacích bodov mala hodnotu 2,1 cm pre program Pix4D a 3,7 cm pre Agisoft Photoscan. 

Najväčšia dosiahnutá priestorová chyba mala hodnotu 5,8 cm pre program Pix4D a 6,2 cm 

pre Agisoft Photoscan. Takto získané dáta spĺňajú tiež kritériá pre 1. triedu presnosti podľa 

ČSN 3410. 

 V ďalšej časti je venovaný priestor porovnaniu vytvorených ortofoto mozaík. V tejto 

časti ponúkol program Agisoft Photoscan lepšie výsledky, ortofoto neobsahovalo prakticky 

žiadne vizuálne chyby. Porovnávané boli tiež výstupy vrstevníc, ktoré program Pix4D 

vytvoril jednoznačne kvalitnejšie. V závere práce je venovaný priestor prezentácií ostatných 

výstupov, ktoré boli tvorené digitálnym výškovým modelom, digitálnym modelom povrchu 

ako aj 3D modelom. 

Celá tvorba práce prebehla bez značných problémov, jednotlivé otázky boli vždy 

konzultované s vedúcim tejto práce. Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že 

UAV s nemeračskou kamerou, použité pre fotogrametrické aplikácie, dokáže výrazne 

konkurovať určitým metódam mapovania, v závislosti od charakteru terénu, pri zachovaní 

vyššie spomenutej presnosti a niekoľkonásobne väčšej efektivite zberu dát. 
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UAV   – Unmanned Aerial Vehicle – bezpilotný letecký prostriedok 
UAS  – Unmanned Aircraft System – bezpilotný letecký systém 
KAP   – Kite Aerial Photography – metóda leteckého snímkovania z drakov 
MTOM – Maximum Take-off Mass – maximálna vzletová hmotnosť   
ÚCL   – Úřad pro civilní letectví 
ČTÚ  – Český telekomunikační úřad 
GNSS   – Global Navigation Satellite System – globálny navigačný satelitný systém 
GPS  – Global Positioning System – globálny systém určenia polohy 
CZEPOS – Sieť permanentných staníc GNSS Českej republiky 
RGB   – farebný model, skratka anglických slov red-green-blue 
CMOS  – svetlocitlivý snímač, skratka z anglických slov Complementary Metal  

   Oxide Semiconductors 
LIDAR  – Light Detection and Ranging – metóda laserového skenovania 
DSLR   – Digital Single Lens Reflex – Digitálna zrkadlová kamera 
FPV   – First Person View – pilotovanie lietadla z pohľadu prvej osoby 
SBAS   – Satellite Based Augmentation System – systém poskytujúci korekcie 
RC   – Radio Control – rádiový ovládač 
ICAO   – International Civil Aviation Organization – Medzinárodná organizácia pre     

   letectvo 
CTR  – Controlled Traffic Region – riadený okrsok letiska 
ATZ  – Aerodrome Traffic Zone – letisková prevádzková zóna neriadeného  

   letiska 
GCP  – Ground Control Point – vlicovací bod 
GSD  – Ground Sample Distance – obrazové rozlíšenie snímkov 
SCBA  – Self Calibration-Bundle Adjustment – proces kalibrácie kamery  

   a orientácie snímkov v jednom kroku 
S-JTSK – systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
RTK  – Real Time Kinematic 
DEM  – Digital Elevation Model – digitálny výškový model 
DMP  – Digitálny model povrchu 
DTM  – Digital Terrain Model – digitálny model reliéfu 
RMS  – Root Mean Sqare – stredná kvadratická chyba 
VP  – vnútri polygónu 
MP  – mimo polygón 
Atď.  – a tak ďalej 
Apod.  – a podobne 
Napr.  – napríklad 
Obr. č.  – obrázok číslo 
Tab. č. – tabuľka číslo 
Max. – maximálne 
AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies – výzkumné centrum      
      FAST VUT v Brne 
PC – Personal Computer - počítač 
RAM  – Random Access Memory – užívateľská pamäť počítača 
PVO – prvky vnútornej orientácie
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