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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letoun] v pr]myslu a jejich následné 

porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a 

vývojem bezpilotních letoun]. Dále teorií, která je nutná k pochopení principu fungování 

navrhovaných metod, na kterou navazuje analýza doposud používaných metod a postup]. 

V poslední části se práce zabývá návrhem použití bezpilotních letoun] v pr]myslu a 

jejich porovnáním s doposud bEžnE používanými metodami. 

 

Klíčová slova  

Dron, bezpilotní letoun, fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický panel, k]rovec, 

termovizní kamera, multispektrální kamera, optická kamera, mapování, ortofoto mapa 

 

Abstract 

The main aim of this dissertation is to suggest an application of unmanned aircrafts and 

to compare them with the currently used methods. In the introductory part the dissertation 

deals with the history and development of unmanned aircrafts. Further, it presents a theory 

essential to understand a principle of operation of the proposed methods and its analysis 

of the currently used methods and procedures. In the final part the dissertation explains a 

proposal of use of unmanned aircrafts in the industry and compares them with the 

methods currently used. 

 

Keywords 

Drone, unmanned aircratf, solar power station, solar panel, bark beetle, infrared camera, 

multispectral camera, optical camera, mapping, ortofoto map 
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ÚVOD 

Obrovský technologický pokrok za poslední roky znamenal vytvoUení nových technologií 

a technologických postup] ve všech známých oblastech. Technologie a vynálezy moderní 

doby nám nejen usnadOují každodenní život, ale dokonce i v nEkterých pUípadech 

nahrazují lidský faktor. Zejména pak v pr]myslu, kde je snaha o zavedení současného 

trendu digitalizace a automatizace. Tento trend se nazývá Pr]mysl 4.0 a jde ruku v ruce 

s výpočetními a informačními technologiemi, nebo[ co jiného, než počítače by mohly 

Uídit tak složité systémy. V současné dobE není Pr]mysl 4.0 v praxi zaveden tak, jak by 

si nEkteUí pUáli či pUedstavovali. NicménE myšlenka automatizace nEkterých pracovních 

úkon] či dokonce nové metody nás pUivádEjí k možnosti využití nových elektronických 

zaUízení a to nejen v pr]myslu.  

Elektronickými zaUízeními myslím v tomto pUípadE bezpilotní letouny, anglicky UAV 

(unmaned aerial vehicle). Díky technologickému pokroku ve výpočetní technice zejména 

pak díky vzniku mikroprocesor] a mikropočítač] ĚzkrácenE uP či P), bylo umožnEno 

vzniku nové generace chytrých bezpilotních letoun] neboli dron] a širokého sortimentu 

pUíslušenství. Díky miniaturizaci je možné tyto drony osadit r]znými pUístroji. Od kamer 

až po speciální pUístroje na r]zná mEUení. Proto se poslední dobou tEší tato technologie 

oblibE a neustále se rozšiUuje její použití a nasazení v každodenním životE. NicménE 

s rostoucím zájmem o tyto stroje rostou i rizika s nimi spojená, a to jde ruku v ruce 

s rostoucími požadavky na bezpečnost. Ne každý m]že vykonávat letecké práce a spousta 

lidí, kteUí vlastní takovýto stroj neví, jak se pUi jeho provozu chovat.  

Drony je možné využívat témEU kdekoliv. NejvEtší oblibE se v dnešní dobE tEší zejména 

mezi širokou veUejností, která drony využívá vEtšinou pro vlastní potUebu, a to hlavnE 

v pUípadech, kdy si chtEjí nEco vyfotit, pUípadnE natočit. To s sebou nese riziko, že ne 

každý zná pUedpisy a doporučení pro létání s drony v České republice, které definuje 

DoplnEk X. OsobnE jsem se setkal s mnoha pUípady, kde pilot dronu zbytečnE riskoval 

bezpečnost a zdraví osob, okolních objekt] a majetku. Druhou skupinou lidí jsou 

profesionální piloti, kteUí využívají drony k práci a nabízejí tak své služby za úplatu. Tito 

piloti jsou proškoleni ÚUadem pro civilní letectví a mají osvEdčení a povolení provádEt 

letecké práce. V tomto pUípadE se klade velký d]raz na bezpečnost a je proto nutné 
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v nEkterých pUípadech žádat o povolení k letu nejen ÚUad pro civilní letectví, ale další 

subjekty, které budou zapojeny do samotného provedení letu.  

Počty registrovaných profesionálních pilot] a samotných dron] v České republice rostou 

a s tím roste i počet nabízených služeb. Zejména bych zde zmínil služby v oblasti 

pr]myslu, jako jsou napUíklad radiometrická termografie, optická fotogrammetrie a 

v neposlední UadE multispektrální radiometrická fotogrammetrie.  
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Práce se zabývá sbErem a analýzou dat Ěradiometrická termografie, optická 

fotogrammetrie a multispektrální radiometrická fotogrammetrieě pomocí bezpilotních 

letoun] a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami v pr]myslu. SbEr 

dat bude provádEn v r]zných pr]myslových odvEtvích, jako jsou napUíklad solární 

elektrárny, doly nebo lesní porosty a bude probíhat pomocí bezpilotních letoun] a také 

pomocí doposud používaných metod. Data budou analyzována a následnE porovnána 

mezi bEžnými metodami a mnou navrhovanými postupy pomocí bezpilotních letoun]. 

Výstupem budou výhody, pUípadnE nevýhody použití bezpilotních letoun] v pr]myslu 

oproti doposud zavedeným Uešením. 

V úvodní části se zamEUím na vymezení teoretických východisek, kde objasním základní 

pojmy metod, které budou uvedeny v návrhové části práce. Jedná se zejména o metody 

využití bezpilotních letoun] v pr]myslu, a to konkrétnE jejich použití pUi revizi 

fotovoltaických elektráren, vyhledávání napadených strom] k]rovcem a výpočet kubatur. 

Uvedu zde také principy fungování dron], jejich typy a historii. 

V další části se budu vEnovat konkrétním Uešením doposud používaných metod a teorii, 

která je nezbytná pro pochopení dané problematiky. Uvedu zde postupy, jejich výhody a 

nevýhody. Jedná se o vyhledávání napadených strom] k]rovcem za pomocí lidských 

expert] a také za pomocí speciálnE cvičených ps]. Revize fotovoltaické elektrárny za 

pomoci lidského experta s termovizní kamerou a také mEUení za pomoci Vů 

charakteristiky a nakonec výpočet kubatur a mapování dol] a odkališ[ za pomocí 

geodetické metody a za použití letadla. 

Na tuto část naváže navrhované Uešení použití bezpilotních letoun] u výše zmínEných 

pr]myslových odvEtví. Budou zde popsány konkrétní postupy pUi sbEru a analýze dat za 

použití dron] a následnE probEhne jejich vyhodnocení. Navrhované metody zde budou 

srovnány s bEžnE používanými metodami jak z hlediska finanční, tak časové náročnosti. 

Cílem je prokázat, že minimálnE v tEchto pUípadech se opravdu vyplatí využít bezpilotní 

letouny pro tyto konkrétní činnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V této kapitole se zamEUím na teoretická východiska práce. Zejména pak na základní 

pojmy, které souvisí s Uešením popisovaném v kapitole 5. Jedná se o pojmy spojené s 

optickou fotogrammetrií, radiometrickou termografií, multispektrální radiometrickou 

fotogrammetrií a bezpilotními letouny. 

2.1 Bezpilotní letouny – drony 

Definice bezpilotního letounu podle ÚUadu pro civilní letectví v České Republice zní 

následovnE: ,,letadlo určené k provozu bez pilota na palubE“ (36). 

2.1.1 Historie bezpilotních letoun] 

Historie bezpilotních letoun] se datuje až do roku 1Ř4ř, kdy Rakousko napadlo italské 

mEsto Benátky. Použilo pUitom bezpilotní balóny, které nesly výbušniny, konkrétnE 

pumy, které byly opatUeny časovačem. Podobný zp]sob byl pozdEji použit v občanské 

válce ve Spojených státech amerických. NicménE se tato technika neujala a to proto, že 

bylo velmi obtížné odhadnout smEr vEtru a dále nemožnost odhadnout tak čas, po kterém 

mEla být puma shozena. Tyto rané návrhy bezpilotních prostUedk] nesplOují v dnešní 

dobE definici UAV (unmanned aerial vehicleě, nicménE koncept a myšlenka byly natolik 

silné, aby pUetrvaly do dnešní doby (24, 25). 

První pUedch]dci bezpilotních letoun], tak jak je známe dnes, byli poprvé zkonstruováni 

a použiti po zapojení Spojených státu amerických do první svEtové války. V roce 1927 

poprvé odstartoval bezpilotní prostUedek s názvem Hewitt-Sperry Automatic Airplane, 

který m]žeme vidEt na obrázku č.1.  
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Obrázek č. 1: Hewitt-Speryy Automatic Airplane 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle 25) 

V podstatE se jednalo o vzdušnou stUelu. PUesnost této stUely nebyla nijak závratná a 

dosahovala pUesnosti zhruba tUí kilometry od cíle. Z historického hlediska se stal tento 

moment zlomovým bodem a otevUel tím bránu dalším bezpilotním letoun]m a jejich 

vývoji. Po první svEtové válce pracovali Britové a ůmeričané na podobném typu 

bezpilotního letounu, který byl ovládán na dálku a využíván jako cvičný terč nebo jako 

zásobovací letadlo do válečné zóny. BEhem druhé svEtové války se podaUilo nacistickému 

NEmecku sestrojit bezpilotní systém V-1, který tvarem pUipomínal letoun, ale jednalo se 

spíše o stUelu. V-1 byla pohánEna pulzačním motorem a Uízena jednoduchým autopilotem. 

K prvnímu nasazení došlo v červnu roku 1ř44, kdy byla stUela odpálena na Londýn. 

 
Obrázek č.1: V-1 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 56ě 
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Další bezpilotní letoun, který stojí za zmínku je Ryan Firebee. Byl vyvinut na začátku 50. 

let firmou Ryan ůeronautical. Byl natolik úspEšný, že vznikla i pr]zkumná verze, která 

byla dokonce nasazena do války ve Vietnamu. Uskutečnil zde na tUi tisíce misí. Startoval 

z podvEsu pod kUídlem letounu Lockheed DC-130.   

 
Obrázek č.2: Ryan Firebee 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 25ě 

Zásadním zlomen pro bezpilotní letouny byl rychlý vývoj výpočetních technologií, jejich 

miniaturizace, pUíchod globálního navigačního systému GPS a satelitní komunikace. 

Nebo[ díky tomu bylo možné sledovat aktuální dEní prostUednictvím bezpilotního letounu 

v reálném čase. Mezi první zástupce patUí bezpilotní letoun, který byl vyvíjen americkou 

CIů pod označením GNůT-750, pozdEji známý jako Predátor. Jeho úspEchy na bitevním 

poli byly sledovány armádami a veUejností po celém svEtE. Díky tomu nastal velký zájem 

o bezpilotní letouny nejen ve vojenské, ale i v civilní sféUe. Začaly se vyvíjet a objevovat 

bezpilotní letouny pro civilní využití tak, jak je známe dnes. Jedná se zejména o malé 

vrtulníky vybavené více jak tUemi elektro-motory (21, 22, 23, 24, 25). 

2.1.2 Klasifikace bezpilotních letoun] 

Bezpilotní letouny m]žeme dElit na nEkolik skupin podle využití a konstrukce. Zejména 

se jedná o civilní bezpilotní letouny a vojenské. 

• Cíle a návnady – poskytují pozemní a vzdušné cíle, které simulují nepUátelská 

letadla, nebo stUely. 

• Pr]zkumné – poskytují informace o dané lokaci. 

• Bojové – schopné útoku ve velmi rizikových misích. 

• Logistické – speciálnE navrženy pro logistiku. 

• Výzkumné a vývojové. 

• Civilní a komerční. 



17 

 

Dále by bylo možné bezpilotní letouny dElit podle konstrukce a typu pohonu. 

Typ pohonu: 

• elektrický, spalovací, tryskový, hybridní. 

Typ konstrukce: 

• letadlo, vrtulník, multikoptéra (22, 26). 

2.1.3 Konstrukce bezpilotních letoun] 

Jak již bylo zmínEno výše, bezpilotní letouny m]žeme klasifikovat podle více kritérií. Já 

se zde zamEUím pouze na bezpilotní letouny, které jsou využívány v komerční sféUe, 

používají pro sv]j let elektrický pohon a typ konstrukce multikoptéra. PrávE tento typ 

bezpilotních letoun] bude využíván v návrhu Uešení této diplomové práce. 

Mezi nejrozšíUenEjší typy multikoptér patUí tzv. kvadrokoptéra. Jedná se o bezpilotní 

letoun, dále jen dron, který je osazen čtyUmi elektro-motory. Konstrukce tohoto typu je 

pomErnE snadná a vyznačuje se nízkou cenou a snadným návrhem Uídícího systému. Díky 

tomu je velmi oblíbená mezi širokou veUejností. Je hojnE využívána mezi amatérskými 

piloty a fotograf, a také v oblasti vEdy. Nevýhodou tohoto typu dronu je to, že pUi výpadku 

nebo poruše jednoho z elektro-motor] není schopen letu a padá k zemi.  

 
Obrázek č.3: DJI Phantom 4 Pro) 

ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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Tyto nevýhody lze eliminovat pUidáním dalších dvou elektromotor], čímž vznikne tzv. 

hexakoptéra. Tento typ konstrukce se skládá ze šesti elektromotor] a pUí výpadku jednoho 

elektromotoru je stále letu schopný a dokáže bezpečnE pUistát. Mezi další výhody této 

konstrukce patUí zejména schopnost nést vEtší zátEž než u kvadrokoptéry. NicménE 

negativním d]sledkem toho je vyšší spotUeba elektrické energie a tím pádem menší výdrž 

ve vzduchu. Díky šestici elektromotor] je dron stabilnEjší a výkonnEjší.  

 

 
 

Obrázek č.4: Rám hexakoptéry 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 57ě 

Dalším typem dronu je tzv. oktakoptéra. Tento typ je osazen hned osmi elektromotory. 

Jako u hexakoptéry zde platí, že pUi výpadku jednoho nebo dvou elektromotor] je dron 

stále schopen letu a bezpečného pUistání. Díky tomu se často využívá tam, kde je potUeba 

osadit dron velmi drahým vybavením, a[ už se jedná o profesionální filmové kamery nebo 

pUípadnE senzory a další r]zné aparáty. Mezi hlavní nevýhody patUí zejména vysoká 

poUizovací cena a velká spotUeba elektrické energie. 
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Obrázek č.5: Rám oktokoptéry 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 5Řě 

Existuje samozUejmE více typ] multikoptér. Uvedl jsem zde jen ty nejrozšíUenEjší a 

v dnešní dobE nejpoužívanEjší konstrukce. 

2.1.4 Komponenty bezpilotních letoun] 

Mezi hlavní stavební kameny každého dronu patUí rám, ke kterému jsou upevnEny další 

komponenty. Existuje hned nEkolik typ] rámu podle toho, o jakou multikoptéru se jedná. 

Pro výrobu rámu se používají takové materiály, které zajistí dostatečnou pevnost a 

zároveO co nejmenší hmotnost. Nebo[ čím tEžší rám, tím vEtší negativní dopad má na 

výslednou výdrž dronu ve vzduchu. Používají se materiály jako je karbon, plast, hliník 

nebo letecký dural. Další d]ležitou komponentou dronu jsou elektromotory, které se 

upevOují na konci ramen každého rámu. V současnosti se používají dva typy 

elektromotor], stUídavé a stejnosmErné. Ke každému motoru je pUipojen tzv. regulátor, 

který v sobE zahrnuje výkonovou i Uídící elektroniku. Díky tomu je možné ovládat výkon 

jednotlivých elektromotor] a tím mEnit jejich otáčky. NEkteré regulátory dokáží hlídat 

stav vybití napájecích článk] a tím informovat pilota o tom, kolik zbývá ještE kapacity 

v baterii. Nejd]ležitEjší komponentou každého bezpilotního letounu je Uídící jednotka. Je 

to mozek celého bezpilotního systému a obsahuje Uadu fyzikálních senzor] jako je 

napUíklad gyroskop, akcelerometr, barometr nebo kompas. Na základE informací z tEchto 

senzor] a pUíkaz] od pilota z pUijímače, vysílá Uídící jednotka pUíkazy do jednotlivých 

regulátor] a tím upravuje otáčky jednotlivých elektromotor]. Výpočty probíhají 
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v reálném čase a starají se o nE algoritmy firmwaru. Bez tEchto algoritm] a nEkterých 

senzor], které se starají o stabilizaci dronu, by nebyl schopen letu. PUedávání pUíkaz] od 

pilota zajiš[uje dálkové ovládání pomocí RC vysílače. Do Uídící jednotky je pUipojen 

pUijímač RC signálu, který pUijímá signál skrze 2,4 GHz pásmo od RC vysílače. Dále je 

možné dron ovládat pomocí Wi-Fi, ale tato technologie nemá takový dosah pUenosu 

signálu jako právE RC. O napájení celého systému se stará akumulátor. Existuje mnoho 

druh] akumulátor], nicménE pro potUeby dron] je nutné využívat akumulátory 

s maximální možnou kapacitou a vysokými vybíjecími proudy. Mezi nejčastEji používané 

typy patUí Li-Pol a Li-Ion akumulátory. O samotný vzlet a udržení stroje ve vzduchu se 

starají vrtule, které jsou osazeny na každý z elektromotor]. Existují r]zné typy vrtulí, 

které se liší v počtu list]. NejpoužívanEjším typem jsou dvoulisté nebo tUílisté vrtule. Je 

zde žádoucí zachovat pevnost materiálu pUi co nejmenší hmotnosti, a proto se používají 

materiály jako je plast, karbon nebo dUevo (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).  

2.1.5 Princip letu 

K tomu, aby byla schopná jakákoliv multikoptéra vzlétnout a letEt, je potUeba dosáhnout 

určitého vztlaku, který je vytváUen otáčivým pohybem jednotlivých vrtulí. Funguje to 

velmi podobnE jako u vrtulník], avšak rozdíl je v tom, že multikoptéry nevyužívají 

natáčení list] vrtule. Listy vrtule jsou pevnE fixovány v jedné pozici. Tím je zapUíčinEno 

výrazné zjednodušení celého principu multikoptér, ale je potUeba Uídit je jiným zp]sobem, 

než se používá u vrtulník]. Vztlak, který je tvoUen vrtulemi musí být natolik silný, aby 

pUekonal vnEjší síly, které na multikoptéru p]sobí. Pokud bude dosaženo toho, že vztlak 

bude vEtší než velikost vnEjších sil, které p]sobí na multikoptéru, bude schopna 

vykonávat posuvný a sférický pohyb. Tento pohyb odpovídá šesti stupO]m volnosti. 

Ovládání stroje je pak umožnEno zvyšováním nebo snižováním výkonu jednotlivých 

elektro-motor]. ůby multikoptéra odpovídala standard]m, musí být tah elektro-motor] 

dvakrát vEtší než hmotnost celého stroje. Dále je nutné dodržet pravidlo, aby polovina 

elektro-motor] byla pravotočivých a druhá polovina levotočivých. Tím je dosaženo 

zachování nulového momentu setrvačnosti multikoptéry v klidu (34, 35).  

Multikoptéra je schopna se pohybovat ve tUech osách Ěx, y, zě, a to právE díky regulaci 

výkonu jednotlivých elektromotor]. Jednotlivé smEry jsou naznačeny na obrázku níže. 

 



21 

 

 
Obrázek č.6. Princip letu dronu 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 62) 

Z obrázku č.6 vyplývá, že multikoptéra je schopna pohybu dopUedného a zpEtného. Dále 

je schopna pohybu doprava a doleva, rotace kolem vlastní osy doleva či doprava a 

stoupání či klesání. 

2.1.6 Legislativa v České republice 

PodobnE jako Uízení pozemních dopravních prostUedk] podléhá i létání s bezpilotními 

letouny pravidl]m, nebo[ letecká činnost je obecnE riziková. Provoz bezpilotních 

systém], proto vyžaduje vlastní úpravu legislativy, jelikož je zcela odlišný od klasického 

letového provozu. Účelem této legislativy je zajistit zejména bezpečnost létání ve 

vzdušném prostoru, dále zajistit bezpečnost osob a majetku na zemi a životním prostUedí. 

Provoz bezpilotních prostUedk] definuje letecký pUedpis L2 – DoplnEk X, který vydal 

ÚUad pro civilní letectví a vyplývá z leteckého zákona č.4ř/1řř7 Sb., o civilním letectví 

a vyhlášky č. 10Ř/1řř7. ÚUad pro civilní letectví podléhá Ministerstvu dopravy České 

republiky. ÚUad pro civilní letectví se stará pUedevším o registraci pilot], kontrolu a 

dohled nad provádEním leteckých prací a reguluje provoz bezpilotních systému na území 

České republiky (36). 

Definice pojm] 

,,Autonomní letadlo – Bezpilotní letadlo, které neumožOuje zásah pilota do Uízení letu“ 

(36). 
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,,Bezpilotní letadlo (UA) – Letadlo určené k provozu bez pilota na palubE“ (36). 

,,Bezpilotní systém (UAS) – Systém skládající se z bezpilotního letadla, Uídící stanice a 

jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnEní letu, jako napUíklad komunikačního 

spojení a zaUízení pro vypuštEní a návrat. Bezpilotních letadel, Uídících stanic nebo 

zaUízení pro vypuštEní a návrat m]že být v rámci bezpilotního systému více“ (36). 

,,Model letadla - Letadlo, které není schopné nést človEka na palubE, je používané pro 

soutEžní, sportovní nebo rekreační ́čely, není vybaveno žádným zaUízením umožOujícím 

automatický let na zvolené místo, a které, v pUípadE volného modelu, není dálkovE Uízeno 

jinak, než za ́čelem ukončení letu nebo které, v pUípadE dálkovE Uízeného modelu, je po 

celou dobu letu pomocí vysílače pUímo Uízené pilotem v jeho vizuálním dohledu“ (36). 

2.1.6.1 DoplnEk X 

DoplnEk X rozlišuje piloty na dvE skupiny, a to profesionální piloty a rekreačnE sportovní 

piloty. RekreačnE sportovní piloti létají pouze rekreačnE a pro zábavu, nikoliv z d]vod] 

výdElku čí nEjaké odmEny. Naopak profesionální piloti, kteUí musí být UádnE proškoleni 

ÚUadem pro civilní letectví, dále jen ÚCL, létají pro peníze. Dále rozdEluje bezpilotní 

letadla do hmotnostních kategorií. Kategorie jsou celkem 4: 

• ≤ 0,ř1 kg, 

• > 0,91 kg a < 7 kg, 

• 7 – 25 kg, 

• > 25 kg. 

RekreačnE sportovní piloti nemusí podléhat evidenci a ani nemusí evidovat svá letadla. 

Dále není tUeba, aby prošli praktickým a teoretickým testem. NicménE nemají k dispozici 

povolení k provádEní leteckých prací. Letadlo nemusí být vybaveno identifikačním 

štítkem a nevztahuje se na nE nutnost mít pojištEní letadla do určité váhové kategorie (36). 

Profesionální piloti musí projít Uádným pUezkoušením ze strany ÚCL a složit pilotní 

zkoušky, aby dostali licenci profesionálního pilota, pUípadnE povolení k leteckým pracím. 

Dále jejích letadlo spadá pod evidenci ÚCL a je nutné ho vybavit identifikačním štítkem 

a poznávací značkou. Letadlo musí být také vybaveno bezpečnostním systémem 

,,failsafe“, a to pro jakoukoliv váhovou kategorii. Dále je nutné vypracovat provozní 

pUíručku k danému letadlu, pojistit dané letadlo a hlásit nenadálé události. Profesionální 
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piloti mají možnost žádat o výjimky a povolení k letu tam, kde rekreačnE sportovní piloti 

nemohou, a nebo je zakázáno létat (36). 

Dále DoplnEk X definuje, kde a v jakých pUípadech je možné létat bez povolení ÚCL. 

Pilot musí provozovat bezpilotní letoun pouze v pUímém dohledu. Nesmí létat v noci. 

Musí dodržovat minimální povolenou vzdálenost od osob, prostUedk] čí staveb, které 

nejsou součástí provozu a to na horizontální vzdálenost 100 metr] a nesmí se pUiblížit 

k jakémukoli hustE osídleném prostoru na horizontální vzdálenost menší než 150 metr], 

kdy ÚCL nepovolí jinak. SamozUejmE je zde mnohem více pravidel a doporučení včetnE 

toho, jak se chovat v pUípadE, kdy je nutné létat v blízkosti letiš[ a jiných kritických 

oblastí, jako jsou napUíklad elektrárny, vodní díla apod.. Kompletní znEní leteckého 

pUedpisu L2 – DoplOku X je možné nalézt na stránkách ÚCL (36). 

2.1.7 Legislativa v zahraničí 

PodobnE jako je to mu u nás v České republice, tak i v zahraničí kontroluje provoz 

bezpilotních letoun] tamní úUad pro letectví. NicménE aktuálnE neexistuje legislativa, 

která by stanovovala jednotná pravidla pro provoz bezpilotních letoun] jak celosvEtovE, 

tak v rámci Evropské unie, což je v rozporu s myšlenkou Evropské unie o volném 

obchodu. 

2.2 Optická fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je vEda, zabývající se zpracováním informací získaných o objektech 

mEUením na fotografických snímcích. Díky této metodE je možné vytváUet digitální 

modely terénu, mapy, ortofoto, počítat kubatury apod..  

Fotogrammetrie získává informace o pUedmEtech jejich mEUením na fotografických, 

novEji i na digitálních obrazových záznamech, nikoliv jejich pUímým mEUením. Obrazové 

záznamy lze poUizovat klasickou metodou Ěanalogová fotografieě, nebo moderní metodou 

a to je digitální fotografie. Hlavní výhodou digitální fotogrammetrie je možnost 

radiometrické úpravy digitálních záznam], stálost kvality snímk], bezpečná a snadná 

archivace a snadný pUenos dat (40, 43). 
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2.2.1 ůnalogová fotografie 

Fotografie patUí k d]ležitým dokumentačním nástroj]m v moderní historii lidstva a to už 

od svého objevení v roce 1Ř3ř britským astronomem Johnem Frederickem Herschelem. 

Proces tvorby analogové fotografie lze rozdElit na dvE části. Exponování materiálu a 

zpracování exponovaného materiálu v laboratoUi. Materiál, který se používá je u 

analogových fotografií fotografický film Ěnegativě, na který je nanesena svEtlocitlivá 

vrstva. BEhem expozice dochází k osvícení této vrstvy a tím se vytvoUí záznam obrazu. 

Následným zpracováním negativních materiál] v laboratoUi se vytvoUí zpravidla 

negativní snímek. K tomu, aby byl vytvoUen pozitiv, je zapotUebí zvEtšovacího pUístroje. 

Následnou expozicí negativu na pozitivní film nebo papír vyvolaný a ustálený 

v chemických roztocích vznikne pozitiv (41, 43). 

2.2.2 Digitální fotografie 

Zásadní zmEna ve fotografování pUichází s objevem digitální fotografie. Vznik této 

technologie se datuje do padesátých let minulého století, kdy poprvé zaznamenaly 

páskové videorekordéry obraz z televizní kamery pomocí konverze do elektrických 

impulz] a následným uložením na magnetickou pásku. S postupným rozvojem 

elektroniky a výpočetní techniky postupnE docházelo k rozšíUení této technologie. Mezi 

hlavní výhody digitálního fotografování patUí snímání obrazu do podoby digitální 

fotografie, kterou je možno dále zpracovávat pomocí počítač]. Jádro digitálního 

fotoaparátu tvoUí svEtlocitlivá plocha CCD snímače ĚCharge-Coupled Deviceě. Pomocí 

optických čoček objektivu je na plochu senzoru promítán obraz. SvEtlo, které pUichází ze 

snímané scény je v jednotlivých obrazových prvcích pUevádEno na elektrický signál a 

uloženo v podobE vázaného náboje. Po uzavUení závErky dochází k odvádEní 

generovaných náboj] z čipu. Náboje jsou dále mEUeny speciálním zesilovačem pro každý 

jednotlivý obrazový bod. Zesílený signál je dále pUeveden pomocí ůD pUevodníku na 

digitální a je zapsán v binárním kódu, který je pomocí mikroprocesoru r]znE upravován 

a pUeveden do nEkterého z grafických formát] jako je napUíklad JPEG, TIFF nebo RůW. 

Jako záznamové médium se zpravidla používá pamE[ová karta (42, 43). 
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2.2.3 RozdElení fotogrammetrie 

Fotogrammetrii m]žeme dElit podle polohy stanoviska nebo podle počtu snímk]. Podle 

polohy stanoviska zde máme dva zástupce, fotogrammetrii pozemní a fotogrammetrii 

leteckou. Podle počtu snímk] ji dElíme na jednosnímkovou fotogrammetrii a 

vícesnímkovou fotogrammetrii (41, 44). 

Pozemní fotogrammetrie 

Pozemní fotogrammetrie se dUíve využívala pro mapování ve vysokohorském terénu. 

V současnosti se stále využívá, zejména pUi určování kubatur tEžby v povrchových dolech 

a dále ve stavebnictví apod.. Mezi hlavní výhody patUí pevnE ustanovená kamera. Díky 

tomu je možno exponovat delšími časy a není tak závislá na stavu počasí. Mezi hlavní 

kritéria patUí d]kladnE zvolená základna a správné rozložení kontrolních a vlícovacích 

bod] (41, 44). 

Letecká fotogrammetrie 

Stanovisko poUizovaného snímku je umístEno v tomto pUípadE na pohybující se nosič. 

Takovým nosičem m]že být letadlo, vrtulník nebo v dnešní dobE hojnE rozšíUené 

bezpilotní letouny neboli drony. Takto získaný snímek zobrazuje vEtší plochu a je možné 

zpracovat vEtší oblast za ménE času. Využívá se zejména pUi zhotovování map r]zných 

mEUítek. Hraje velmi d]ležitou roli pUi dokumentaci rychle se mEnících dEj], jako jsou 

území poškozená požárem apod.. Je hojnE využívána také pUi mapování tEžko pUístupných 

nebo nepUístupných oblastí (41, 44). 

Jednosnímková fotogrammetrie 

Jednosnímková fotogrammetrie využívá pouze samostatnE mEUící snímky. Z tEchto 

snímk] lze pUi vyhodnocování určit jen rovinné souUadnice, nebo[ jsou na snímku 

zamEUeny pouze tyto souUadnice. Využívá se pouze tehdy, je-li objekt mEUení rovinný 

nebo blízký rovinE. Jak již bylo zmínEno, pomocí této metody se snímají pUedevším 

rovinné objekty, jako jsou tUeba nepUíliš členité fasády dom]. V letecké fotogrammetrii 

se tato metoda používá pro vyhodnocení polohopisné složky rovinatého území (41, 44). 
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Vícesnímková fotogrammetrie 

U vícesnímkové fotogrammetrie jsme díky vyhodnocení dvou nebo více snímk] schopni 

získat prostorové souUadnice objektu. Tím dochází ke 3D zpracování. Z jednoho snímku 

lze pouze určit 2D souUadnice. ůbychom získali 3D souUadnice místo 2D souUadnic, je 

nutné provést další mEUení, čímž vznikne další snímek. Objekt zájmu musí být současnE 

zachycen na obou snímcích z r]zných míst. Pokud máme stejný objekt na obou snímcích 

jsme schopni ze souUadnic snímku získat jeho prostorovou 3D polohu (41, 43, 44). 

2.2.4 Metody zpracování snímk] 

V současnosti existuje více zp]sob], jak zpracovávat poUízené snímky. 

Metoda analogová (41, 43, 44): 

• vytváUí analogický model, který rekonstruuje polohu bod] v prostoru, 

• v současné dobE se už pro ni nenajde uplatnEní. 

Metoda analytická (41, 43, 44): 

• mEUí souUadnice na snímcích a pomocí transformace jsou souUadnice pUevedeny 

do geodetického systému. 

Metoda digitální (41, 43, 44): 

• ke zpracování dochází na počítači, 

• určuje souUadnice na digitálních snímcích, které jsou zobrazeny na monitoru, 

počítače 

• pUevádí souUadnice transformací do geodetického systému. 

2.2.5 Vlícovací body 

Jako prostUedek pro pUevod souUadnic, které byly zjištEny vyhodnocením mEUických 

snímk] do požadovaného geodetického souUadnicového systému, slouží tzv. vlícovací 

body. Zde platí, že čím více vlícovacích bod] máme, tím pUesnEjší je výpočet 

aerotriangulace (42). 
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2.3 Radiometrická termografie 

Radiometrická termografie je vEda, která využívá elektrooptické systémy k detekci a 

mEUení tepelné radiace a následného pUevodu na teplotu povrchu. Tepelná radiace Ěsáláníě 

je fyzikální proces, kdy látka emituje energii do prostoru ve formE elektromagnetického 

záUení. Cílem termografie je analýza infračervené energie, kterou vyzaUuje daný objekt 

(37, 38). 

2.3.1 Termální zobrazovač Ětermovizní kamera) 

UmožOuje zobrazit infračervené záUení tElesa tak, aby ho bylo možné vizualizovat. 

Elektromagnetické záUení vyzaUují všechny pUedmEty, jejichž teplota je vEtší než 

absolutní nula. Toto záUení se nazývá tepelné záUení. Platí, že intenzita 

elektromagnetického záUení je závislá na povrchové teplotE objektu. Díky tomu lze pak 

stanovit povrchovou teplotu objektu tím, že zmEUíme intenzitu záUení, které vydává. Jedná 

se o princip bezdotykového mEUení teploty a využívá se zde elektromagnetického záUení, 

které má vlnovou délku 0,4 až 15 m. Z vEtší části spadá do infračervené oblasti spektra, 

ale také částečnE do viditelné oblasti spektra. Výše zmínEné rozsahy vlnových délek 

pokrývají mEUení teploty v rozmezí od -60 °C do + 6 000 °C. Intenzita vydávaného záUení 

je závislá na teplotE a liší se svou vlnovou délkou. Planck]v zákon, Wien]v zákon, 

Stefan]v-Boltzmann]v zákon, Kirchhoff]vi zákony Ě1-4ě a další fyzikální veličiny 

popisují vzájemné souvislosti mezi intenzitou záUení, vlnovou délkou a teplotou. NicménE 

podrobný výklad výše zmínEných zákon] není pUedmEtem této diplomové práce. 

Omezuje se pouze na vybrané vztahy, které jsou d]ležité pro pochopení principu 

fungování tohoto pUístroje (38,39). 
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Obrázek č.7: Termovizní kamera 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 3řě 

2.3.1.1 Černé tEleso 

Objekt s ideálními vlastnostmi, který se používá pUi teoretickém popisu dEj], které 

probíhají pUi vyzaUování, se nazývá černé tEleso. Jedná se o teoretický objekt, který vyzáUí 

nejvyšší množství energie pUi dané teplotE a také naopak pohltí veškerou energii, která na 

nEj dopadá. Podle Stefanova-Boltzmannova zákona je celková intenzita vyzaUování 

černého tElesa M0 (W/m2ě úmErná čtvrté mocninE termodynamické teploty T ĚKě (38,39). 

M0 =  * T4, kde  = 5,67 * 10-8 W m-2 K-4 

Reálné tEleso však vyzaUuje i pohlcuje ve skutečnosti ménE tepelného záUení než černé 

tEleso (39).  

2.3.1.2 Emisivita 

Emisivita je faktor, který je definován jako pomEr vyzaUované energie objektem pUi dané 

teplotE k energii vyzaUované černým tElesem pUi shodné teplotE. Nabývá hodnot 0 až 1 a 

emisivita černého tElesa je rovna 1. Pro reálná tElesa platí, že emisivita je vždy menší než 

1. Emisivitu tElesa určuje obecnE vlnová délka a teplota, dále pak materiál a kvalita 

povrchu a také úhel pozorování. Existují i tElesa, která mají emisivitu konstantní 

v širokém rozsahu vlnových délek. Taková tElesa se nazývají jako šedá tElesa s emisivitou 

menší než 1 a jsou pro bezdotykové mEUení nejvhodnEjší. Dalšími d]ležitými vlastnostmi 
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vedle pohltivosti a emisivity jsou odrazivost a propustnost. Tyto veličiny jsou závislé na 

vlnové délce a pro šedá tElesa je m]žeme považovat za konstantní v široké oblasti 

vlnových délek. Jsou velmi d]ležité pro bezdotykové mEUení teploty. V tabulce č.1 

m]žeme vidEt nEkteré materiály a jejich emisivitu. ObecnE platí, že čím nižší bude 

emisivita, tím vyšší bude odrazivost tElesa. Emisivita je d]ležitý faktor termografie a její 

vliv je nutné brát vždy v úvahu (38, 39). 

Tabulka č.1: Hodnoty emisivity 

ĚZdroj: Vlastní zpracování dle 3Řě 

Povrch Teplota Ě°Cě Emisivita 

Černý matný lak 40 – 100 0,96 – 0,98 

Voda 20 0,96 

Lidská pokožka 32 0,96 

Cihla 20 0,93 

Papír matný bílí 20 0,93 

DUevo hoblované 20 0,8 – 0,9 

Železo lesklé 150 0,16 

Princip funkce termálního zobrazovače je pak následující. Na detektor záUení termálního 

zobrazovače je pomocí optiky soustUe@ováno tepelné záUení, kde dochází ke zmEUení jeho 

intenzity. Termální zobrazovač vytváUí signál, který je následnE pUeveden na elektronický 

obraz neboli termogram na displeji (38, 39). 

Termogram 

Jedná se o výsledný snímek, který nese informaci o povrchovém rozložení teploty 

mEUeného objektu či objekt]. Termogram je složený z jednotlivých pixel], které 

odpovídají povrchové teplotE mEUeného objektu v daném bodE. Jedním ze základních 

parametr] termálního zobrazovače je rozlišení, které je dáno detektorem termálního 

zobrazovače. V současné dobE se setkáváme s rozlišením: 60x60, Ř0xŘ0, 120x120, 

240x180, 320x240, 640x480, 1024x768 pixel] (38, 39). 
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Obrázek č.8: Termogram 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 3řě 

Konstrukce termálního zobrazovače 

Konstrukce je velmi podobná konstrukci digitálního fotoaparátu. Optika soustUe@uje 

dopadající elektromagnetické záUení na detektor záUení. SoučasnE funguje jako filtr, 

propouští jen část elektromagnetického spektra, která je d]ležitá pro bezdotykové mEUení 

teploty. Na obrázku č.ř m]žeme vidEt blokové schéma termálního zobrazovače (39). 

 

 

Obrázek č.9: Konstrukce termálního zobrazovače 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 3řě 

M]žeme ho rozdElit do tUí částí: 

• optika, 

• detektor, 

• elektronika pro zpracování a prezentaci obrazu. 
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Jak již bylo zmínEno výše, optika soustUe@uje dopadající elektromagnetické záUení na 

detektor záUení. SoučasnE funguje jako filtr, propouští jen část elektromagnetického 

spektra, která je d]ležitá pro bezdotykové mEUení teploty. Je vyrobena z germania a má 

nanesenou antireflexní vrstvu. Detektor infračerveného záUení se stará o pUevod 

dopadajícího infračerveného záUení na elektrický signál. Tento elektrický signál je další 

elektronikou pUeveden na výsledný termogram, který je následnE prezentován uživateli 

jako výsledek mEUení. Bez další elektroniky, složitých algoritm] v rámci mikroprocesoru, 

které se starají o zpracování vzniklého signálu, autokalibraci, korekci obrazu apod., by 

výsledek mEUení byl prakticky nepoužitelný (39). 

2.4 Multispektrální radiometrická fotogrammetrie 

Multispektrální radiometrická fotogrammetrie se zabývá vytváUením snímk] jednotlivých 

spekter (red, green, nir atd.ě a jejich následným složením do mapových celk] za účelem 

vyhodnocení nasnímaných dat na velké ploše. ZaUízení, které se k tomu používá se 

nazývá multispektrální kamera.  

2.4.1 Multispektrální kamera 

K tomu, abychom porozumEli tomu, jak taková kamera funguje, je tUeba nejdUíve 

porozumEt fyzikální podstatE elektromagnetického spektra. Každý objekt nebo jev na 

zemi o sobE vydává informace prostUednictvím tzv. silového pole. Pole, které se využívá 

k dálkovému pr]zkumu se nazývá elektromagnetické. Elektromagnetické záUení zahrnuje 

spektrum, které dosahuje témEU dvaceti Uád]. Tyto Uády lze podle vlnové délky rozdElit 

do nEkolika oblastí a to rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záUení, viditelné svEtlo, 

ultrafialové záUení, rentgenové záUení a gama záUení (45, 46, 48). 
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Obrázek č.10: Spektrum 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 45ě 

Pro dálkový pr]zkum mají význam zejména oblasti viditelného záUení a blízkého 

infračerveného záUení. Viditelné záUení se dElí na část modrého, zeleného a červeného 

svEtla a obsahuje vlnové délky od 0,4 do 0,7 mikrometr]. Toto záUení je krátkovlnné a 

jeho zdrojem je slunce. Z toho d]vodu je možné toto záUení zaznamenávat pouze bEhem 

dne. ZáUení není schopno procházet oblačností a mlhou, nebo[ je velmi rozptylováno a 

pohlcováno r]znými druhy aerosol]. Na druhou stranu je schopno pronikat vodním 

sloupcem zejména v modré části spektra. To umožOuje sledovat nEkteré fyzikální a 

biologické vlastnosti vodních objekt]. K získávání informací o vegetaci se využívá 

poznatk] o odrazivosti v odlišných intervalech elektromagnetického spektra, které 

nazýváme spektrální chování. Pro spektrální chování vegetace je pUedevším typický 

výrazný nár]st odrazivosti v blízké infračervené části spektra. Pokud máme snímek ve 

viditelné části spektra, odrazivost povrch] pokryté vegetací je v pr]mEru kolem 20 %. 

Pokud se jedná o snímek v blízké části infračerveného spektra je to v pr]mEru kolem 60 

%. Ve viditelné části spektra je záUení pohlcováno pUedevším zeleným barvivem 

(chlorofyl). Z toho d]vodu jsou možnosti studia vegetace pomocí klasické fotografie 

velmi omezeny. Naopak multispektrální fotografie je velmi dobrým pomocníkem, 

protože v oblasti 700 – 1300 nm, což je oblast blízká infračervené části spektra, je tato 

odrazivost formována uspoUádáním bunEk částí rostlin, na které dopadá sluneční záUení a 

jsou mu vystaveny nejvíce. Díky odlišné bunEčné struktuUe r]zných druh] rostlin se jejich 

odrazivost liší a toho lze využít právE pro rozpoznávání druh] rostlin. Odrazivost 

vegetace v oblasti stUedního infračerveného záUení je ovlivOována zejména pUítomností 

vody. Vyšší obsah vody v rostlinných orgánech snižuje jejich odrazivost. V mikrovlnné 

části spektra m]žeme vegetaci také identifikovat, avšak odraz je ve vEtšinE pUípad] 
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difúzní, nebo[ se odráží v celé vrstvE vegetačního krytu. Na obrázku č.11 m]žeme vidEt 

spektrální kUivku vegetace, vody a suché holé p]dy (45, 46, 48). 

 

 

Obrázek č.11: Hodnoty odrazivost 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 45ě 

Samotné zaUízení pak funguje na principu zachycení obrazových dat na specifických 

frekvencích napUíč elektromagnetickým spektrem. Vlnové délky mohou být oddEleny 

filtry nebo nástroji, které jsou citlivé na určité vlnové délky, včetnE svEtla s frekvencí 

mimo spektrum viditelné lidským okem, jako je infračervené. Výstupem je pak 

multispektrální snímek, který je namEUen na daném území v nEkolika pásmech spektra.  

 

Obrázek č.12: Multispektrální snímek 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 



34 

 

Data, která tvoUí multispektrální snímek, jsou pak složena z Uad sloupc] a čísel, které 

odpovídá vlastnostem vyzáUené energie Ěfrekvence, vlnová délka, barva, svEtlostě a 

pozici pixelu. Odraženou energii z konkrétního místa na zemi pak udává číslo každého 

pixelu (45, 46, 48).  

2.4.2 Vegetační indexy 

Spektrální chování vegetační složky krajiny bývá mEnEno v pr]bEhu vegetačního období 

a mEní se tak v d]sledku stres]. U rostlin poškozených napU. mrazem, chemickými 

látkami, šk]dci nebo usychajících na konci vegetačního období dochází k poklesu 

odrazivosti v blízké infračervené části spektra a k vzr]stu v části červené. Díky tomu je 

možné odhalit zmEnu kondice vegetačního stavu na snímcích dUíve, než se projeví 

v pUírodE napU. zmEnou barvy list] (45, 46). 

Pro zjištEní stavu a zmEn vegetace se používají tzv. vegetační indexy, které reprezentují 

skupinu jednoduchých aritmetických operací se dvEma či více pásmy multispektrálního 

obrazu. Za určitých pUedpoklad] je možné tyto indexy využít i k určování kvantitativních 

ukazatel], jako je množství biomasy v ploše pixelu. Jejich vztah je vyjádUen odrazivostí 

v intervalu červené viditelné části spektra a v blízké infračervené části spektra. Fungují 

na základE spektrálního chování vegetace. Nepoškozená, zdravá vegetace odráží 40 – 50 

% dopadajícího záUení v blízké infračervené části spektra. Odrazivost vegetační složky 

ve viditelné části spektra se pak pohybuje mezi 10 – 20 %. Je to zapUíčinEno tím, že 

chlorofyl pohlcuje záUení. Vegetační indexy tvoUí vztahy mezi odrazivostmi v tEchto dvou 

částech spektra (45, 46). 

PomErové indexy 

PomErové indexy neboli indexy založené na sklonu jsou jednoduché aritmetické 

kombinace. ZamEUují se na kontrast mezi spektrální odpovEdí vegetace v červené a blízké 

infračervení části spektra. Dávají do vztahu jednoduchý nebo normalizovaný pomEr 

odrazivosti povrch] v červené viditelné a blízké infračervené části spektra. Mezi 

nejznámEjší zástupce patUí indexy RůTIO, NDVI, TVI. Index] je samozUejmE mnohem 

více, ale pro uvedení pUíkladu stačí výše zmínEné (45, 46, 47). 
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Ratio – VI 

Hodnoty odrazivosti, které jsou obsažené v blízkém infračerveném pásmu podElíme 

hodnotami obsaženými v červeném spektru (45, 46, 47). 迎畦劇荊頚 噺 択瀧琢琢 , kde 

NIR – odrazivost v blízkém infračerveném spektru 

R – odrazivost v červeném spektru. 

NDVI 

NDVI neboli Normalized Difference Vegetation Index je jedním z nejrozšíUenEjších a 

nejpoužívanEjších vegetačních index]. Je vyjádUen rozdílem mezi blízkým infračerveným 

a červeným spektrem, který jsou normalizován součtem tEch samých spekter (45, 46, 47). 

軽荊迎 噺  軽荊迎 伐 迎NIR 髪 R  

TVI 

TVI neboli Transformed Vegetation Index je modifikací NDVI s pUidáním konstanty 0,50 

a odmocnEním výsledku. Konstanta pomáhá vyhnout se operacím s negativními 

hodnotami NDVI. Odmocnina je pak určena k zavedení normálního rozdElení a k opravE 

NDVI hodnot, které se pUibližují k Poissonovu rozdElení (45, 46, 47). 

劇撃荊 噺  俵磐軽荊迎 伐 迎軽荊迎 髪 迎卑 髪 ど┸の 

Ortogonální indexy 

Lineární kombinací p]vodních pásem multispektrálního obrazu jsou ortogonální indexy. 

Vhodnou rotací souUadnic pásem ve vícerozmErnén prostoru je možné zd]raznit 

vegetační složku krajiny obsaženou v p]vodním obraze. Mezi nejznámEjší patUí technika 

PCů, která vyjadUuje zelenou vegetaci prostUednictvím rozvoje druhé komponenty (45, 

46, 47). 
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PCA 

PCů neboli Principal Components ůnalysis. Jedná se o ortogonální transformaci n-

rozmErných obrazových dat. Z originální sady dat produkuje novou sadu obraz], které 

spolu nekorelují. Jsou seUazeny podle množství obsažených informací. První komponenta 

pUedstavuje albedo, kdežto druhá nejčastEji pUedstavuje vegetační kryt (45, 46, 47). 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

V této kapitole se zamEUím na analýzu současného stavu konkrétních odvEtví pr]myslu. 

Jedná se o lesní hospodáUství, energetiku, konkrétnE fotovoltaické elektrárny a tEžební 

pr]mysl. Budou zde rozebrány aktuální postupy sbEru a analýzy dat, výhody a nevýhody 

tEchto dosavadních metod a d]ležité pojmy, které s danými tématy souvisí.  

3.1 Lesní hospodáUství 

V současnosti probíhající zmEna klimatických podmínek se projevuje mimo jiné i 

disturbancemi lesních ekosystém]. Významná jsou narušení porost] zp]sobená hmyzem. 

Lesní porosty v EvropE každoročnE čelí rozsáhlým škodám, které zp]sobí jeden z nejvíce 

destruktivních šk]dc] – lýkožrout smrkový neboli k]rovec (1). 

V roce 2016 se v České republice vytEžilo celkem 17,6 milionu m3 dUíví a z toho 4,3 

miliony m3 dUíví napadeného k]rovci. Jde prakticky výlučnE o dUíví napadené druhy 

k]rovc] vyskytujícími se na naší nejčastEjší dUevinE – smrku. V roce 2017 tyto čísla 

narostla na 19,4 milionu m3 celkového vytEženého dUeva bez k]ry. Nahodilá tEžba 

pUedstavovala 61 %, pUíčinou byla hlavnE hmyzová a živelná pohroma. Z toho plyne, že 

v roce 2017 bylo vytEženo 11,8 milionu m3 dUíví napadeného k]rovcem (2, 3). 

 

Graf č.1: TEžba dUeva v jednotlivých krajích  
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle 3ě 

Nejhorší situace je v současnosti v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde byl podíl 

k]rovcové tEžby dUíví skoro ř0 % a pokračuje zde kalamitní stav (2, 3).  
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Tyto čísla jsou alarmující a proto je nutné samotnému napadení pUedcházet všemi 

možnými prostUedky a již napadené stromy ošetUit takovým zp]sobem, aby nedocházelo 

k dalšímu šíUení k]rovce. NicménE boj proti k]rovci naUizuje vlastník]m les] i samotný 

zákon. 

3.1.1 Lesní zákon 

,,Ochrana lesa 

1) Vlastník lesa je povinen provádEt taková opatUení, aby se pUedcházelo a zabránilo 

p]sobení škodlivých činitel] na les, zejména 

a) zjiš[ovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitel] a jimi p]sobených 

poškození d]ležitých pro pozdEjší pr]kaznost provedených opatUení; pUi 

zvýšeném výskytu neprodlenE informovat místnE pUíslušný orgán státní 

správy les] a provést nezbytná opatUení, 

b) preventivnE bránit vývoji, šíUení a pUemnožení škodlivých organism], 

c) provádEt preventivní opatUení proti vzniku lesních požár] podle zvláštních 

pUedpis].21ě 

2) PUi vzniku mimoUádných okolností a nepUedvídaných škod v lese ĚvEtrné a snEhové 

kalamity, pUemnožení šk]dc], nebezpečí vzniku požár] v období sucha apod.ě je 

vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatUení k jejich odstranEní a pro 

zmírnEní jejich následk]. Orgán státní správy les] m]že vlastníku lesa naUídit tato 

opatUení 

a) zastavení jiných tEžeb než tEžeb nahodilých a zpracování tEžeb nahodilých 

ve stanoveném rozsahu a termínu, 

b) provedení ochranného zásahu smEUujícího k zastavení šíUení nebo k 

hubení škodlivých organism], 

c) zničení napadených semen a sazenic, 

d) pr]kazné označování a evidenci vytEženého dUeva, 

e) omezení nakládání se dUevem, semeny nebo sazenicemi lesních dUevin. 

3) OpatUení uvedená v odstavci 2 m]že orgán státní správy les] uložit též 

vyhláškou.14ě Jde-li o opatUení v zájmu jiného než vlastníka lesa, rozhodne 

orgán státní správy les] i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené. 
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4) Vlastníci les], uživatelé honiteb6ě a orgány státní správy les] jsou povinni dbát, 

aby lesní porosty nebyly nepUimEUenE poškozovány zvEUí. 

5) Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména 

vhodnou druhovou skladbou dUevin a jejich rozmístEním v porostu, výchovou v 

mladých porostech, zakládáním zpevOovacích pás] na okraji i uvnitU lesních 

porost], používáním vhodných zp]sob] a postup] obnovy a Uazením sečí. 

6) Vlastník lesa je povinen hospodaUit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy 

lesy sousedních vlastník]. 

7) Je zakázáno oplocovat les z d]vod] vlastnických nebo za ́čelem omezení 

obecného užívání lesa Ě§ 19 odst. 1ě; to se netýká lesních školek, oplocení 

zUízeného k ochranE lesních porost] pUed zvEUí a oplocení obor6ě nebo 

farmových chov] zvEUe.21aě 

8) Vlastník lesa je povinen chránit les pUed znečiš[ujícími látkami unikajícími nebo 

vznikajícími pUi jeho hospodáUské činnosti. V lese je povinen používat výhradnE 

biologicky odbouratelné oleje k mazání UetEz] motorových pil a biologicky 

odbouratelné hydraulické kapaliny. PUi ochranE lesních porost] je povinen dát 

pUednost ́činným technologiím šetUícím životní prostUedí. 

9) Vyskytne-li se v okolí les] nebo na skladech dUíví nEkterý ze škodlivých 

organism] v nadmErném množství, m]že orgán státní správy les] uložit opatUení 

k vyhubení tEchto škodlivých organism], nebo proti jejich rozšíUení i právnickým 

a fyzickým osobám, které skladují dUíví nebo užívají pozemky v okolí les]. 

10) Ministerstvo stanoví právním pUedpisem podrobnosti o opatUeních k ochranE 

lesa proti škodlivým činitel]m“ (60). 

„TEžba dUíví 

1) Vlastník lesa je povinen pUednostnE provádEt tEžbu nahodilou tak, aby 

nedocházelo k vývinu, šíUení a pUemnožení škodlivých organism]. Pokud by v 

d]sledku tEžby nahodilé vznikla souvislá holina o výmEUe vEtší než 0,2 ha, je 

vlastník lesa povinen oznámit provádEní takové tEžby nahodilé alespoO 14 dn] 

pUedem orgánu státní správy les]. Tato lh]ta neplatí pUi provádEní opatUení podle 

§ 32 odst. 1 písm. aě a odst. 2. 

2) TEžba nahodilá se započítává do celkové výše tEžeb Ě§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 3ě. 

Pokud by zpracováním tEžby nahodilé byla pUekročena celková výše tEžeb 
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stanovená schváleným plánem nebo pUevzatou osnovou, musí vlastník lesa 

požádat orgán státní správy les] o zmEnu plánu nebo osnovy. 

3) TEžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaUí bez schváleného plánu nebo bez 

protokolem o pUevzetí pUevzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného 

lesního hospodáUe. Souhlas nelze odmítnout, není-li tEžba v rozporu s ostatními 

ustanoveními tohoto zákona. Má-li tEžba pUekročit 3 m3 na 1 ha lesa za 

kalendáUní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, 

kdo provádí tEžbu, pUedem písemnE vyrozumEt orgán státní správy les] a doložit 

vyjádUení pUíslušného odborného lesního hospodáUe. Pokud orgán státní správy 

les] nesdElí osobE, která jej písemnE vyrozumEla o zámEru provést tEžbu, své 

stanovisko do 30 dn] ode dne doručení vyrozumEní, m]že tato osoba tEžbu 

provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy les] se nevztahují 

obecné pUedpisy o správním Uízení. 

4) ProvádEt tEžbu mýtní ́myslnou v lesních porostech mladších než 80 let je 

zakázáno; v od]vodnEných pUípadech m]že orgán státní správy les] pUi 

schvalování plánu nebo pUi zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa 

povolit výjimku z tohoto zákazu. 

5) Právnické a fyzické osoby zajiš[ující tEžební práce jsou povinny provádEt je 

takovým zp]sobem, který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v 

daném prostUedí. 

6) Ministerstvo m]že stanovit provádEcím právním pUedpisem podrobnosti o 

označování, mEUení, evidenci a o klasifikaci dUíví“ (60). 

Z výše uvedeného výtažku ze zákona plyne, že vlastník lesa je povinen provádEt taková 

opatUení, aby se pUedcházelo a zabránilo p]sobení škodlivých činitel] na les. Dále, aby se 

preventivnE bránilo vývoji, šíUení a pUemnožení škodlivých organism]. Také tam stojí, že 

pUi zabezpečení ochrany lesa jsou identifikováni škodliví činitelé. Vzniku zvýšeného 

stavu hmyzích šk]dc] se pUedchází zejména soustavným vyhledáváním a včasným 

zpracováváním všech napadených strom] a také, že po celý rok se pečlivE vyhledává, 

vyznačuje, eviduje a včas zpracovává k]rovcové dUíví. 
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3.1.2 Lýkožrout smrkový 

V lesním hospodáUství patUí k nejznámEjším a nejobávanEjším šk]dc]m lýkožrout 

smrkový ĚIps typographusě, zvaný také k]rovec. PUi pUemnožení dokáže poškodit 

rozsáhlé plochy smrčin, které jsou u nás v České republice nejrozšíUenEjší dUevinou.  

Lýkožrouti smrkoví, dále jen k]rovci, se vyvinuli na konci druhohor a dnes se Uadí mezi 

jeden z nejrozmanitEjších skupin hmyzu s celkovým počtem 6000 druh]. K]rovec je 

zbarven do tmavE hnEdé až témEU černé barvy. Je lesklý. Jeho délka činí cca 4,5 mm.  

 

Obrázek č.13: Lýkožrout smrkový 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 6ě 

Jedná se o sekundárního šk]dce. PUednostnE napadá čerstvE odumUelé stromy což je tUeba 

polomové dUíví nebo dUíví z tEžeb. Dále stromy, které jsou silnE stresované suchem nebo 

z jiného d]vodu odumírající stromy. Pokud se pUemnoží a nenalezne dostatek vhodného 

materiálu napadá i zdravé stromy. PUi napadení živých strom] sice zp]sobuje jejich 

odumUení, ale kvalita dUeva by nemEla být zmEnEna, pokud dojde ke včasnému 

zpracování. Mezi rozhodující faktory pro pUemnožení k]rovce patUí zejména dostatek 

materiálu pro založení nové generace a velkou roli zde hraje počasí. Vlhkost p]dy a 

vysoké srážky pozitivnE ovlivOují vitalitu strom] a tím i jejich obranyschopnost. PUípadná 

dlouhá absence srážek má negativní vliv na stromy a tím se zvyšuje riziko napadení 

k]rovcem. V kombinaci s vysokými teplotami se urychluje vývoj k]rovce a díky tomu 

m]že mít více generací v roce. D]ležitým faktorem je i včasné a d]sledné provádEní 

účinných opatUení, jak pUedcházet napadení a dalšímu šíUení k]rovce. NejčastEji se 
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vyskytuje ve smrkových porostech starší šedesáti let a to hlavnE na proslunEných 

porostních stEnách. UvnitU porostu se vyskytuje pouze pUi kalamitním stavu nebo pUi 

sníženém zakmenEní (2, 4, 5). 

3.1.3 Zp]sob napadení stromu 

Počet generací k]rovce, které se vylíhnou za jeden rok závisí jak na nadmoUské výšce, 

tak na počasí. V nižších polohách do 700 metr] nadmoUské výšky má k]rovec dvE 

generace do roka. V pUípadE vyšších poloh pouze jednu. Pokud je pUíznivé počasí, jako 

brzký nástup jara a teplé a dlouhé léto, mívá o generaci více.  

První rojení začíná v druhé polovinE dubna v závislosti na počasí. V horských oblastech 

je to až o mEsíc pozdEji. Druhé rojení začíná potom koncem června a pUípadné tUetí rojení 

až koncem srpna. Jako první nalétávají na kmeny samci. Ti začnou produkovat po 1-2 

dnech agregační feromon, kterým lákají další samce a následnE i samice. Jeden samec má 

zpravidla 1-3 samice. Samice zakládají i sesterské pokolení na stejném nebo jiném 

stromu, kde po regeneračním žíru bez dalšího páUení pokračují v kladení. Samice naklade 

bEhem svého života 20-100 vajíček, v pr]mEru 50 - 60. Kladení vajíček trvá zhruba týden. 

Po 6 - 18 dnech se z vajíček líhnou larvy, jejich vývoj m]že trvat 1-7 týdn], zpravidla 4 

- 5 týdn]. Larvy se živí lýkem strom], které se stará o transport vody a živin uvnitU 

stromu. Období kukly trvá zpravidla Ř dn]. ČerstvE vylíhnutí brouci prodElávají zralostní 

žír a to nejčastEji na místE svého vylíhnutí. Toto období trvá pUibližnE 2 - 3 týdny. Celkový 

vývoj trvá nejčastEji 6 - 10 týdn] (2, 5, 6). 

3.1.4 Zp]soby vyhledávání napadených strom] 

Zp]sob] vyhledávání strom] napadených k]rovcem je hned nEkolik. Mezi nejzákladnEjší 

techniky monitoringu k]rovce patUí tzv. lapáky a feromonové lapače. Nic ménE tyto 

techniky slouží pouze k zachycení k]rovce a následná analýza zachycených vzork] nám 

dá informace o tom, jak moc je v dané lokalitE k]rovec rozšíUen. Bohužel nalezení čerstvE 

napadených strom] není v]bec jednoduché a metoda lapač] a lapák] není v tomto smEru 

použitelná. V současné dobE se v České republice používá hned nEkolik zp]sob] 

vyhledávaní napadených strom] k]rovcem. PatUí sem zejména práce lesník], kteUí 

provádí orientační terénní kontroly a využití speciálnE cvičených ps] (2, 6). 
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Terénní kontrola pomocí lidských expert] 

Jedná se o metodu, která je z hlediska náročnosti na čas a lidské zdroje nejnákladnEjší. Je 

potUeba, aby lidský expert, který provádí vyhledávání napadených strom] v terénu, 

postupoval postupnE strom od stromu. V rané fázi napadení je totiž velmi obtížné, takto 

napadený strom identifikovat. ČerstvE napadený strom lze rozeznat nEkolika zp]soby a 

to jsou zejména závrtové otvory, což jsou otvory v k]Ue, kterými brouci vnikají pod k]ru. 

Tyto otvory doprovází ronEní pryskyUice, kdy se strom brání zaléváním k]rovce 

pryskyUicí a dále zde m]žeme nacházet drtinku, což jsou drobné pilinky, které se m]žou 

nacházet na k]Ue nebo v okolí kmene. V pozdEjších fázích dochází ke zmEnE barvy jehličí 

a odlupování k]ry. Bohužel v této fázi už k]rovec opouští napadený strom (2, 5, 6). 

Využití speciálnE cvičených ps] 

Metoda vyhledávání strom] napadených k]rovcem pomocí speciálnE cvičených ps] patUí 

dosud v České republice k metodE experimentální. Tuto metodu pUedstavili vEdci 

z Fakulty dUevaUské ČZU v Praze v rámci projektu EXTEMIT – K, který cílí na hledání 

nových metod, jak efektivnE omezit odumírání lesních porost] vlivem klimatických 

zmEn. Metoda byla pUevzata ze Švédska, kde pomáhá zabránit k]rovcové kalamitE v jejím 

počátku. 

 
Obrázek č.14: SpeciálnE trénovaný pes 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 7ě 

Psi jsou speciálnE cvičeni na specifické feromony, které k]rovci vypouštEjí. Výcvik 

takového psa trvá pUibližnE jeden rok. Vyhledávání strom] napadených k]rovcem 

probíhá tak, že pes v doprovodu psovoda chodí po lese a označuje napadené stromy. 

Pozice jednotlivých strom] jsou pomocí GPS souUadnic zapsány a následnE pUedány 
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lesník]m, kteUí strom odstraní z lesa. Pes ucítí takto napadený strom na vzdálenost až sto 

metr], kdežto človEk musí každý strom zkoumat maximálnE ze vzdálenosti jednoho 

metru. Trénovaný pes s psovodem dokáže bEhem jedné hodiny prozkoumat až 10 ha lesa. 

ÚspEšnost nálezu v pUípadE využití speciálnE cvičených ps] byla v testu až 60 %, kdežto 

lidští experti mEli úspEšnost okolo 40 % (7, 8). 

3.2 Fotovoltaické elektrárny 

Získávání a výroba elektrické energie pUímo ze slunečního záUení je s ohledem na životní 

prostUedí nejčistším a nejšetrnEjším zp]sobem výroby elektUiny. Z hlediska slunečního 

záUení nepanují v České republice takové podmínky jako napUíklad v rovníkových 

oblastech. I pUesto je možné zde vyrábEt elektrickou energii pUemEnou ze slunečního 

záUení.  

 

Obrázek č.15: Fotovoltaická elektrárna 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

NejvEtší rozmach fotovoltaických elektráren zažila Česká republika kolem let 2008 a 

200ř. Bylo to dáno hlavnE zmEnou legislativy, kdy v roce 2005 vláda pUijala novelu, která 

znemožOovala snížit výkupní ceny energií z obnovitelných zdroj] o více než 5 % za rok. 

V letech 200Ř a 200ř došlo k razantnímu snížení cen solárních technologií, avšak 

výkupní cena vyrobené elektrické energie se nemEnila. To zapUíčinilo okamžitý nár]st 

novE postavených fotovoltaických elektráren na území České republiky. PozdEji došlo 
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k novele zákona, která již negarantovala výkupní ceny elektUiny vysoce ziskovým 

zdroj]m. Dokonce byla zavedena i tzv. solární daO Ěř, 10, 11).  

3.2.1 Fotovoltaický článek, fotovoltaický panel 

Fotovoltaické elektrárny využívají k pUemEnE sluneční energie na elektrickou energie jev, 

který nazýváme fotovoltaický. Byl objevem roku 1839 Alexandrem Edmondem 

Becquerelem. UmožOuje využít částic svEtla, foton], k pUemEnE na elektrickou energii.  

Fotovoltaický článek je velkoplošná dioada alespoO s jedním PN pUechodem, na kterou 

dopadávají svEtelné částice a uvolOují z N-vrstvy polovodičového materiálu volné 

elektrony. Ty se následnE pUesouvají k P-vrstvE. N-vrstva je materiál s pUebytkem volných 

elektron] a naopak P-vrstva je materiál s jejich nedostatkem. PUesun volných elektron] v 

materiálu se nazývá pr]tok proudu. Schéma PN pUechodu m]žete vidEt na obrázku č.16. 

 

Obrázek č.16:PUechod P-N 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 13ě 

Pr]tok proudu probíhá vždy od – k +. Vzniká zde elektrické napEtí o hodnotE 0,5 až 0,6 

V. Bohužel takové napEtí jednoho článku je pUíliš nízké. Požadovaného napEtí docílíme 

sériovým propojením více článk], které jsou již použitelné v r]zných typech 

fotovoltaických systém]. V praxi se pro dosažení požadovaných hodnot využívá sério-

paralelního zapojení. Jako polovodičový materiál se používá hlavnE kUemík. Propojením 

jednotlivých fotovoltaických článk] a jejich následné hermetické uzavUení ve struktuUe 

krycích materiál] vede ke vzniku fotovoltaického panelu. Na fotovoltaické panely jsou 

kladeny vysoké nároky. Musí být mechanicky i klimaticky odolné, aby byla zajištEna 
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jejich dlouhá životnost. PUedpokládaná životnost takovýchto panel] je delší než 30 let. 

Proto byly konstrukce fotovoltaických panel] pUizp]sobeny pro nejr]znEjší druhy 

použití. Drtivá vEtšina fotovoltaických panel] je chránEna pUedním krycím sklem. 

Fotovoltaické články jsou zalaminovány do struktury plastových folií Ě12, 13, 14). 

Monokrystalický fotovoltaický panel 

Monokrystal je makroskopický krystal, který má velmi zanedbatelné množství poruch 

krystalové struktury. Mezi nejznámEjší pUíklady takového monokrystalu patUí tUeba 

diamant, kUemen nebo s]l kamenná. Fotovoltaické panely s monokrystalickými články 

jsou u nás jedny z nejpoužívanEjších. Krystaly kUemíku jsou vyrábEny pUibližnE ve 

velikosti 10 cm. Vyrábí se pomocí chemického procesu – tažení roztaveného kUemíku ve 

formE tyčí o pr]mEru až 300 mm. Tyče se poté rozUežou na tenké plátky. Účinnost tEchto 

fotovoltaických článk] se pohybuje v rozmezí 14 až 18 % (15, 16). 

 
Obrázek č.17: Monokrystalický fotovoltaický panel 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 61ě 

ůmorfní fotovoltaický panel 

ůmorfní látky jsou takové látky, které nemají pravidelnou krystalickou mUížku a jsou 

v pevném skupenství. Mezi hlavní zástupce amorfních látek patUí zejména sklo. ůmorfní 

fotovoltaické panely jsou tvoUeny napaUováním kUemíkové vrstvy na sklo nebo fólii. 

Účinnost tEchto fotovoltaických článk] je nižší než u monokrystalických nebo 

polykrystalických a pohybuje se v rozmezí 7 až ř %. Mezi další nevýhody tohoto typu 
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panelu je dva a p]l krát vEtší plocha, která je zapotUebí k dosažení stejného výkonu jako 

u monokrystalických nebo polykrystalických panel]. Celoroční výnos je ovšem o 10 % 

vyšší. To je zapUíčinEno udržením napEtí na článku i pUi nižší intenzitE osvitu plochy 

panelu. Tento typ fotovoltaických článk] patUí na trhu k nejlevnEjším. Jejich použití je 

výhodné tam, kde není investor omezen prostorem (15, 16).  

 

 
Obrázek č.18: ůmorfní fotovoltaický panel 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 15ě 

Polykrystalický fotovoltaický panel 

Jedná se o pevnou látku, která se skládá z mnoha monokrystalických segment], které jsou 

na sobE nezávisle orientované. PodobnE jako u monokrystalických článk] jsou i ty 

kUemíkové seskládány z vEtšího počtu menších polykrystal]. Účinnost u tohoto typu 

článk] se pohybuje v rozmezí od 12 do 17 %, nic ménE výroba kUemíkových článk] je 

mnohem jednodušší, levnEjší a rychlejší, než je tomu u monokrystalických článk] (15, 

16).  

 
Obrázek č.19: Polykrystalický fotovoltaický panel 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 15ě 
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Fotovoltaické elektrárny v České republice 

V České republice bylo za rok 2017 dle Energetického regulačního úUadu vyrobeno 

celkem 87037,6 GWh a z toho právE 21ř3,4 GWh pochází z fotovoltaických elektráren. 

To činí na českém trhu celkový podíl ve výši 2,5 % z celkové výroby elektUiny. V tabulce 

níže m]žeme vidEt kolik bylo vyrobeno za rok elektrické energie dle typu a výkonu 

fotovoltaické elektrárny (17). 

Tabulka č.2: FV v České republice 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 17ě 

 Celkový instalovaný výkon [MW] Výroba elektUiny brutto [MWh] 

Fotovoltaické elektrárny 2069,5 2193368,1 

do 10 kW včetnE 93,9 92582,3 

10 – 30 kW včetnE 148,5 142297,3 

30 – 100 kW včetnE 52,5 50970,7 

100 kW – 1 MW včetnE 448,3 472807,4 

1 – 5 MW včetnE 987,6 1067456 

Nad 5 MW 338,6 367254,3 

 

Graf č.2: Počet FVE dle výkonosti 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 17ě 
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Z grafu č.2 jasnE plyne, že nejvEtší podíl na výrobE sluneční energie mají fotovoltaické 

elektrárny od 1 – 5 MW. V roce 2017 bylo v České republice celkem 28315 

fotovoltaických elektráren. Mezi ty nejvýkonnEjší fotovoltaické elektrárny v Česku patUí 

FVE Ralsko Ra 1, jejíž celkový výkon činní 3Ř,3 MW, nic ménE je složena z nEkolika 

menších fotovoltaických elektráren, které mají jedno společné odbErné místo. Druhá 

nejvEtší fotovoltaická elektrárna v Česku je FVE VepUek, která má výkon 35,1 MW a 

rozkládá se na ploše cca Ř2,5 ha. Pro pUedstavu je to cca 123 fotbalových hUiš[. Je zde 

instalováno celkem 1Ř6ř60 fotovoltaických panel]. Náklady na výstavbu této 

fotovoltaické elektrárny činily 2,7 miliardy Kč (17, 18). 

 
Obrázek č.20: Fotovoltaická elektrárna VepUek 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 62ě 

3.2.2 Údržba fotovoltaických panel] 

Technologie fotovoltaických elektráren je relativnE jednoduchá oproti jiným zdroj]m 

elektrické energie. ůčkoliv náklady a samotná stavba nejsou triviální záležitostí. Po 

uvedení do provozu vyžaduje fotovoltaická elektrárna minimální údržbu, která je ovšem 

závislá na rozloze samotné elektrárny. Ve srovnání s existujícími technologiemi pro 

výrobu elektrické energie jsou náklady na provoz zcela minimální. PUesto systémy 

fotovoltaických elektráren pomErnE často vykazují r]zné typy poruch a odchylek od 

normálního stavu. Pokud se jedná o novE instalovanou fotovoltaickou elektrárnu jsou 

všechny poruchy a odchylky kryty zárukou technologie. NejvEtší problém je v nalezení 

drobných i vEtších poruch, které jsou na první pohled nezUetelné, ale i pUesto snižují výkon 

celé soustavy. Je nutné zde zmínit fakt, že žádná fotovoltaická elektrárna nepodává 100 

% nominální výkon. Mezi hlavní pUíčiny patUí zejména částečnE poškozené panely, špatné 

dimenze kabel], chyby v zapojení, odrazy povrch] a znečištEní fotovoltaických panel]. 
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Monitorovací soustavy, které jsou osazené na vEtšinE fotovoltaických elektráren, pracují 

nad úrovní jednotlivých uzl]. V jednom uzlu m]že být pUipojeno až 24 fotovoltaických 

panel]. Počet uzl] a počet fotovoltaických panel] pUipojených k jednomu mEniči je dán 

použitým typem mEniče. PomErnE nízká účinnost fotovoltaických panel] a zmEny ve 

slunečním svitu pak komplikují odhalení menších odchylek, které jsou zp]sobeny 

poruchami jednotlivých panel]. Panely ve vEtšinE pUípad] nevypadnou kompletnE celé, 

ale fungují jen zčásti a dochází ke snížení jejich výkonu. V pUípadE, že nastane situace, 

kdy vypadne kompletnE celý panel, negativnE to ovlivní všechny panely, které jsou 

zapojeny do jednoho uzlu. V tu chvíli negeneruje celý uzel elektrickou energii a je nutné 

závadu co nejrychleji odstranit. NejvEtší problém pUedstavuje nalezení vadného panelu. 

Jak již bylo zmínEno, monitorovací soustavy pracují nad jednotlivými uzly. Tyto 

monitorovací soustavy se vEtšinou nacházejí v mEniči, do kterého m]že být pUipojeno 

více uzl]. Diagnostika sice určí, o který mEnič a uzel se jedná, ale už nedokáže určit, který 

panel je vadný. To samé platí v pUípadE, že nEkterý z panel] je poškozen. Zde platí 

pravidlo, že UetEz je tak silný jako jeho nejslabší článek. To znamená, že výkon vadného 

panelu ovlivní celý uzel, a ostatní panely, by[ jsou nepoškozené, nebudou generovat více 

energie než vadný panel (19, 20).  

Používané metody kontroly fotovoltaických panel] 

• MEUení termovizní kamerou. 

Funguje na principu mEUení tepelné emisivity povrchu tElesa v infračerveném 

spektru elektromagnetického záUení. Díky tomu je možné pUímo v terénu 

odhalit v podstatE nezjistitelné závady fotovoltaických panel]. Pomocí 

termovizní kamery m]žeme odhalit vadné články, nečistoty, poruchy stUídač] 

a kabeláže. K mEUení dochází za chodu elektrárny a není tak nutné ji 

odstavovat. Nevýhodou tohoto zp]sobu je pomErnE zdlouhavý proces kontroly 

celé fotovoltaické elektrárny. Čím vEtší počet panel], tím roste časová 

náročnost. VEtšinou bývá k dispozici pouze informace, ve kterém z mEnič] a 

následnE ve kterém z uzl] dochází k výkonnostním anomáliím. V pUípadE 

rozsáhlých elektráren, kde m]že být více takových závad, pak roste i náročnost 

celé operace. 
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• MEUení V-A charakteristikou. 

Provádí se pUístrojem, který se nazývá analyzátor fotovoltaických panel]. 

Jednoduše se pUipojí ke konkrétnímu fotovoltaickému panelu a následnE se 

mEUí hodnoty jako napU. maximální výkon, napEtí na prázdno, mEUení 

zkratového proudu apod.. Na základE tEchto informací se vypracuje 

diagnostická zpráva fotovoltaického panelu (19, 20). 

ObE výše zmínEné metody je nutné vykonávat manuálnE. Technik musí zkontrolovat 

všechny panely v uzlu, aby odhalil, který je poškozen. Jak již bylo zmínEno, časová 

náročnost roste s počtem poškození. Kontrola jednoho uzlu, který obsahuje napUíklad 15 

panel], m]že zabrat klidnE i 2 hodiny. V pUípadE, že je více vadných uzl], revize nebo 

nalezení všech závad m]že trvat klidnE i dny. SamozUejmE záleží na velikosti 

fotovoltaické elektrárny. Existují i další metody, ale pro ty je d]ležité odmontovat 

fotovoltaický panel a pUevézt ho do specializovaného zaUízení, ve kterém ho podrobí 

test]m. Mezi nejznámEjší patUí zejména flash test, který simuluje v laboratorních 

podmínkách ideální tepelné i svEtelné podmínky a porovnává namEUené hodnoty 

s hodnotami, které udává výrobce Ě1ř, 20ě. 

3.3 TEžební pr]mysl 

TEžební pr]mysl v České republice má historickou tradici. Je zde významné bohatství 

v oblasti nerostných surovin a fosilních paliv. Toto bohatství není pro ekonomiku České 

republiky zásadní. TEžební pr]mysl produkuje pUibližnE 1,2 % z celkové pUidané hodnoty 

celé ekonomiky v České republice (49, 50).  

TEžební pr]mysl v České republice m]žeme rozdElit podle oblastí tEžby a to na lomy, 

doly a vrty. Pro účely této diplomové práce nás zejména zajímají zp]soby tEžby, které se 

provádí na povrchu. Tato tEžba se provádí v lomech neboli v povrchových dolech. 

3.3.1 Povrchový d]l 

Povrchový d]l je krajina, která je díky človEku pUemEnEna z p]vodní pUírodní krajiny a 

to za účelem povrchového dobývání nerostných surovin, pUevážnE uhlí. TvoUí rozlehlé 

plochy s neblahým vlivem na krajinný ráz. Principem tEchto dol] je odtEžit nadložní 

vrstvy sediment] a vytEžit suroviny nebo horniny. V České republice probíhá tEžba 



52 

 

hnEdého uhlí pUevážnE v Sokolovské pánvi a Mostecké pánvi a je rozložena do nEkolika 

povrchových dol] (51). 

• Lom Bílina: roční tEžba je pUibližnE Ř – ř mil. tun uhlí, 

• Lom Nástup – Tušimice: roční tEžba je pUibližnE 13,5 mil. tun uhlí, 

• Lom ČSů, 

• Lom Vršany: roční tEžba je pUibližnE 6,5 – 7,7 mil. tun uhlí, 

• Lom JiUí: roční tEžba je pUibližnE Ř mil. tun uhlí 

• Lom Družba (51). 

VytEžené uhlí se v České republice pUevážnE využívá pro účely výroby elektrické energie 

a tepla. V roce 2016 bylo vytEženo 3ř,3 mil. tun hnEdého uhlí, které dodalo teplo a energii 

do více než 2 mil. domácností. PUi spalování uhlí dochází k tvorbE sypkých odpad] 

z tEchto provoz] a je tUeba je dostat z elektrárny pUípadnE teplárny a nEkde je uskladnit. 

K tomu slouží tzv. odkalištE (52). 

3.3.2 OdkalištE 

Jedná se o místo trvalého uložení sypkých odpad], které vznikají v pr]myslových 

provozech. Jsou často plaveny a usazovány pomocí vody. Vznikají zejména u uhelných 

elektráren, tepláren a spaloven odpad]. Materiál, který vzniká pUi spalování je popílek či 

struska a je plaven právE do odkališ[. OdkalištE jsou vEtšinou zakládána poblíž vodních 

ploch nebo jsou vodní plochy umEle vytvoUeny a to z d]vodu lepšího usazování popílku 

a chemických látek. Mohou vznikat i na místech, kde dUív probíhala tEžba, tzn. na místech 

bývalých dol] či lom] (53). 

 

Obrázek č.21: OdkalištE Počerady 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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3.3.3 Výpočty kubatur a mapování 

V tEžebním pr]myslu je žádoucí kontrolovat, kolik bylo vytEženo materiálu nebo tUeba 

kolik materiálu je potUeba navézt pUi rekultivaci krajiny. Situací, kdy je potUeba zjistit o 

jaký objem se jedná nalezneme více. Nic ménE pro všechny pUípady se používají metody, 

které slouží pro výpočet kubatur či mapování. V současné dobE se nejvíce využívají dvE 

metody, a to metoda geodetická a letecké mapování pomocí letadla. 

Metoda geodetická 

V dnešní dobE existuje více r]zných metod, které lze použít pro výpočet kubatur. Nejvíce 

se využívá prostorová polární metoda. Funguje na principu vytvoUení sítE bod], které je 

tUeba zaznamenat. PUesnost se odvíjí od počtu zamEUených bod], kdy s vyšším počtem 

bod] roste časová náročnost. Díky moderním pUístroj]m m]žeme zamEUovat zároveO jak 

polohu, tak výšku. Díky tomu jsme schopni následným zpracováním vytvoUit 3D model 

nebo určitE objem. Nevýhodou m]že být pomErné zdlouhavé a pracné zamEUení a 

následné zpracování, které se pohybuje okolo 14 dní Ě55ě. 

Metoda letecká 

Pro výpočet kubatur a mapování lze použít i letadlo s pUíslušným zaUízením. ZaUízením 

se myslí, bu@ LIDůR nebo optická kamera. LIDůR je metoda dálkového mEUení 

vzdálenosti pomocí laserového paprsku. Výsledkem je mračno bod], které se po 

zpracování interpretuje do podoby digitálního modelu povrchu nebo 3D modelu. U 

optické kamery se používají principy fotogrammetrie, kdy se více snímk] skládá do jedné 

mapy a následnE z toho vznikne mračno bod], se kterým je možné dále pracovat, obdobnE 

jako u LIDARU. ObE metody jsou velmi pUesné, kdy LIDůR je metoda nejpUesnEjší. 

PoUizovací cena takového zaUízení se pohybuje v Uádech milion] a výsledkem je velké 

množství dat, které je tUeba zpracovat. V pUípadE použití fotogrammetrie jsou náklady 

nižší, ale problém nastává v použití letadla, nebo[ pro mEUení menších lokalit se nelétá 

pravidelnE a mapuje se více lokalit najednou. To pUináší jisté zpoždEní. Dalším 

problémem je poskytnutí výstup], které v praxi trvá až 30 dní, což je v tomto odvEtví 

velmi dlouhá doba (54). 
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3.4 Výhody a nevýhody analyzovaných Uešení 

Všechny výše zmínEné metody budou následnE analyzovány z pohledu jejich výhod a 

nevýhod. 

3.4.1 Lesní hospodáUství 

Terénní kontrola pomocí lidských expert] 

Výhody: 

• nezávislé na počasí, 

• není tUeba složitých elektronických pUístroj], 

• neexistuje žádné bezpečnostní riziko. 

Nevýhody: 

• nepUíliš vysoká úspEšnost nálezu, 

• nákladné na lidské zdroje, 

• časovE náročné, 

• fyzicky náročné. 

SpeciálnE cvičení psi 

Výhody: 

• nezávislé na počasí, 

• není tUeba složitých elektronických pUístroj], 

• neexistuje žádné bezpečností riziko, 

• vEtší úspEšnost nálezu oproti človEku, 

• schopnost zmapovat vEtší rozlohu než pouze samotný človEk. 

Nevýhody: 

• časovE náročné na výcvik psa, 

• úspEšnost nálezu není 100 %, 

• časovE náročné 

• fyzicky náročné, 

• experimentální metoda 

• faktor zvíUete. 
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3.4.2 Fotovoltaické elektrárny 

Termovizní mEUení 

Výhody: 

• nižší poUizovací náklady., 

Nevýhody: 

• závislé na počasí, 

• fyzicky náročné, 

• časovE náročné, 

• ménE pUesnEjší než mEUení Vů charakteristikou. 

MEUení Volt – ampérovou charakteristikou  

Výhody: 

• není tolik závislá na počasí jako termovizní mEUení, 

• ménE fyzicky náročná, 

• menší časová náročnost, 

• pUesnEjší než termovizní kamera. 

Nevýhody:  
• časovE náročné, 

• fyzicky náročné. 

3.4.3 TEžební pr]mysl 

Geodetická metoda  

Výhody: 

• nezávislost na počasí, 

• nižší poUizovací náklady vybavení a techniky, 

• vysoká pUesnost. 

Nevýhody: 

• časovE náročné, 

• pUesnost se odvíjí od počtu zamEUených bod], 
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• delší doba výstupu, 

• fyzicky náročné. 

Mapování pomocí letadla 

Výhody: 

• schopnost zaznamenat velkou oblast za krátkou dobu, 

• není fyzicky náročné, 

• vysoká pUesnost. 

Nevýhody: 

• závislé na počasí, 

• nutnost mít letadlo a pilota, 

• nelétá se pravidelnE, 

• delší doba výstupu. 

Všechny výše analyzované metody, které jsou doposud používány mají své výhody i 

nevýhody. Jedná se o zabEhlé standardy, které se používají již delší dobu. NicménE 

s neustálým vyvíjením nových technologií dochází k objevování nových metod, které je 

možno aplikovat na výše zmínEné odvEtví. Jednou z možných metod je využití 

bezpilotních letoun] neboli dron]. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

V této kapitole se zamEUím na vlastní návrhy Uešení a to použití bezpilotních letoun], 

neboli dron] v pr]myslu. Zejména v lesním hospodáUství, energetice a tEžebním 

pr]myslu. Budou zde uvedeny konkrétní pUíklady použití bezpilotních letoun] v tEchto 

oblastech a jejich následné porovnání s doposud používanými postupy a metodami, které 

byly uvedeny v kapitole 3. 

4.1 Vyhledávání napadených strom] k]rovcem pomocí dronu 

Jak již bylo zmínEno v kapitole 3, k]rovec je velmi aktuální problém vEtšiny českých 

kraj]. V nEkterých krajích je doposud vyhlášen kalamitní stav a boj proti k]rovci je 

hlavním problémem vEtšiny majitel] les]. V tomto pUípadE je velmi zásadní včasné 

odhalení a právE využití bezpilotních letoun] v kombinaci s použitím multispektrální 

kamery by mElo pUispEt k včasnému odhalení strom] napadených k]rovcem a jejich 

rychlému odstranEní. 

4.1.1 Použitá technika 

Se stále rostoucím vývojem nových technologií a to zejména v oblasti bezpilotních 

letoun] dále jen dron] se nabízí jako ideální Uešení použití dron] osazených vhodným 

pUíslušenstvím k vyhledávání strom] napadených k]rovcem. Jako vhodný nosič m]že být 

použito tUeba letadlo, bezpilotní kUídlo nebo multikoptéra. V našem pUípadE se nabízí jako 

vhodné Uešení právE zmínEna multikoptéra a to konkrétnE kvadrokoptéra.  

Z hlediska technických parametr] a poUizovací ceny se jako nejlepší kandidát nabízí 

kvadrokoptéra od firmy DJI, Phantom 4 Pro v.2.  

Tabulka č.3: Parametry dronu DJI Phantom 4 Pro v.2 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Cena 44 řř0 Kč 

Dosah ovládání ůž 7 km 

Výdrž ve vzduchu ůž 2ř minut 

Možnost vytvoUení letového plánu Ano 
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Použití softwaru 3-tích stran Ano 

ůutomatické bezpečnostní systémy Ano 

Kamera 20 MPx 

Stabilizace 3-osá 

RozmEry 28,5 x 28,5 x 18 cm 

Váha 1375 g 

Díky malým rozmEr]m a nízké hmotnosti je stroj schopen vydržet ve vzduchu pomErnE 

dlouho, avšak je tUeba ho ještE osadit multispektrální kamerou. Ta negativnE ovlivOuje 

letové vlastnosti, zejména pak letový čas dronu, nebo[ dojde k nár]stu hmotnosti. Tento 

stroj není konstruován na osazení dalším pUíslušenstvím, ale díky výkonným motor]m se 

bravurnE vypoUádá s menším nár]stem hmotnosti a to nainstalováním jíž zmínEné 

multispektrální kamery. Instalace samotné kamery není banální záležitostí a je tUeba 

vyhledat pUíslušný servis, pUípadnE zkušeného technika. V pUípadE použití výše 

zmínEného dronu jako nosiče v kombinaci s použitím multispektrální kamery se letový 

čas zkrátí z 30 minut na pouhých 15 minut, ale i za tak krátkou dobu je schopen zmapovat 

území o rozloze pUibližnE 5 ha.  

Použitá multispektrální kamera je od firmy Micasence, model RedEdge M.  

Tabulka č.4: Parametry multispektrální kamery 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 63ě 

Cena 125 000 Kč 

Váha 231,ř gram] 

RozmEry 8,7 cm x 5,9 cm x 4,54 cm 

Spektrální pásma Modré, červené, blízké infračervení 
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Obrázek č.22: Dron s multispektrální kamerou 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Obrázek č.23: Multispektrální kamera 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 63ě 

4.1.2 SbEr dat 

Jak již bylo zmínEno výše, pro sbEr dat se využívá dron osazený multispektrální kamerou. 

PUed samotným provedením letu a následným sbErem dat je tUeba provést sérii úkon], 

které jsou nezbytné ke správnému sbEru dat a bezpečnému provedení letu. Jedná se o 

vytvoUení letového plánu, pUedletovou kontrolu, nastavení multispektrální kamery, 
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kalibraci multispektrální kamery. Všechny tyto kroky je tUeba podniknout i v pUípadE 

ostatních Uešení, kterými se zabývám v této diplomové práci. 

Letový plán 

Tvorba letového plánu je velmi d]ležitým krokem. Správné a bezpečné provedení letu je 

závislé na nEkolika faktorech.  

Nejprve je nutné zvolit vhodné datum provedení letu. Z hlediska legislativy je tUeba 

ovEUit, zda se ve vzdušném prostoru, ve kterém hodláme let provést, nenachází nEjaké 

omezení či dokonce zákaz. K tomu slouží nástroj zvaný DronView. Jedná se o aplikaci 

od Tízení letového provozu České republiky, vytvoUeného pro piloty dron]. Je to nástroj, 

který zobrazuje mapu letového provozu v České republice. Jsou zde zobrazena letištE, 

letištní prostory, omezené či zakázané prostory atd.. Dále zobrazuje informace o tom, jaké 

podmínky je tUeba splnit, abychom mohli v dané lokaci let provést. Pokud je tUeba získat 

povolení k letu od ÚCL a dalších zainteresovaných stran, je zde právE datum stEžejní, 

nebo[ se žádá o výjimku právE ke konkrétnímu datu. V pUípadE, že je tUeba žádat o 

výjimku, je nutné vytvoUit žádost, kde se uvádí datum provedení letu, d]vod a konkrétní 

souUadnice, kde bude let proveden. Je nutné také vytyčit dopadové zóny a vyhnout se 

ochranným pásm]m. Dále se zde uvádí, jakým strojem bude let proveden, jakým pilotem 

a pod jakou firmou. Takto zpracovaná žádost se odesílá bu@ písemnE nebo elektronicky 

na ÚCL, který žádost pUezkoumá a rozhodne o povolení nebo zamítnutí letu. 

Dalším d]ležitým faktorem je počasí. V pUípadE nepUíznivého počasí nelze let provést a 

musí být odložen. Pro použití multispektrální kamery je nutné, aby bylo jasno a svítilo 

slunce. Samotný let pak musí být proveden nejlépe mezi 10 a 14 hodinou, kdy jsou 

svEtelné podmínky nejvhodnEjší. 

Dalším d]ležitým faktorem je analýza prostUedí, ve kterém bude let proveden. Zda se 

napUíklad v dané lokaci nenachází nEjaké pUekážky, které by mohly ohrozit bezpečné 

provedení letu. Nebo[ samotný let je v tomto pUípadE proveden automaticky podle 

pUedem nastavené letové trasy. Je to z d]vodu toho, že automatický let je daleko pUesnEjší, 

než kdyby byl let vykonán manuálnE. PUesnost pUi mapování hraje velmi d]ležitou roli, 

nebo[ se sekvenčnE poUízené snímky pozdEji skládají do jednoho velkého celku a pokud 

by byl každý snímek poUízen rozdílnE, výsledek by byl neuspokojivý.  
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Pro vytvoUení a provedení automatického letu jsem použil aplikaci DJI GS Pro. Je 

kompatibilní pouze se zaUízením iPad od společnosti ůpple, který je pUipojen 

k dálkovému ovládání dronu. ůplikace umožOuje vytvoUení jednotlivých bod] nebo 

oblastí, které je tUeba nasnímat. Dále je tUeba nastavit, jaký typ kamery se využívá pro 

mapování, rychlost letu a pUesnost poUízených snímk]. Výška letu se odvíjí od 

požadované pUesnosti. V našem pUípadE je potUeba, aby pUesnost byla nejménE Ř cm / 

pixel. Zvolil jsem pUesnost 5 cm / pixel, která je více než dostačující. Minimální 

požadovaný pUekryv poUízených snímk] je 75 %. Nastavení rychlosti letu je závislé na 

intervalu poUizování snímk]. V našem pUípadE je interval poUizování snímk] 1 vteUina. 

To znamená, že každou vteUinu bude poUízen jeden snímek. Na základE výše uvedených 

údaj] aplikace sama vypočítá, kolik času a baterií je tUeba ke zmapovaní a vytvoUí sí[ 

bod], kterými dron prolétává. 

 

Obrázek č.24: Program DJI GS Pro  
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Výška byla nastavena na hodnotu 60 metr], pUekryv Ř5% a rychlost letu dronu 5 m/s. 

Jako lokace pro sbEr dat byl vybrán lesní porost poblíž vesnice Hrejkovice, která se 

nachází v jižních Čechách. Rozloha zvolené lokace, která bude zmapována, činí 100 ha. 

Provedení letu a sbEr dat 

Po úspEšné pUedletové pUípravE pUichází na Uadu samotné provedení letu a sbEr dat. PUed 

tím, než zahájíme mapování je nutné provést sérii nezbytných úkon], které zajistí správný 
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pr]bEh sbEru dat. Nejprve je nutné provést kalibraci kompasu u dronu. NáslednE je nutné 

provést kalibraci multispektrální kamery, která se provádí pomocí speciální destičky. 

Tato destička je unikátní pro každou kameru. Na destičce je vyraženo sériové číslo, které 

je pUidruženo k dané kameUe. K multispektrální kameUe se dá pUipojit skrze Wi-fi, kterou 

umí kamera vytvoUit a skrze toto spojení je možné kameru kalibrovat a nastavit potUebné 

parametry, které jsou d]ležité pro správný sbEr dat. Nastavuje se zde zejména výbEr 

spekter, ve kterých chceme snímky poUizovat a interval poUizování snímk]. Kalibraci je 

nutné provádEt ideálnE každých 30 minut. Nakonec jsem se rozhodl kalibraci provádEt 

v mezi pUistání pUi výmEnE baterie, což bylo cca každých 15 minut. Kalibrace se provádí 

z d]vodu toho, že intenzita svitu slunce není konstantní, ale mEní se v pr]bEhu dne a tím 

se mEní množství odraženého svEtla z vegetace. Pokud bychom neprovádEli kalibraci 

v daných intervalech, docházelo by ke zkreslení dat, nebo[ intenzita svEtla se bEhem dne 

mEní a místo stromu, který byl napUíklad zaznamenám dopoledne, kdy byla kamera 

správnE zkalibrována a ve výsledku je zdravý, tak by pUi opakovaném mEUení 

v pozdEjších hodinách bez kalibrace mohl být označen jako nemocný, nebo[ by odrážel 

jiné množství svEtla. 

Jakmile máme zkalibrovaný kompas dronu a zkalibrovanou multispektrální kameru 

m]žeme zahájit samotný sbEr dat. Jak již bylo zmínEno výše, samotný let bude proveden 

automaticky pomocí aplikace Ground Station Pro. Letový plán byl vytvoUen pUedem. 

V tomto pUípadE stačí už jen zahájit misi v aplikaci.  

Multispektrální pr]zkum dané lokace trval pUibližnE 5 hodin a bylo poUízeno pUibližnE 

11000 multispektrálních snímk]. 

4.1.3 ůnalýza dat 

ůnalýza poUízených dat v našem pUípadE multispektrálních snímk] probíhala v programu 

ůgisoft. Jedná se placený program. PoUizovací cena toho programu je pUibližnE Ř0 000 

Kč.  

PoUízené multispektrální snímky nahrajeme do programu ůgisoft, který si je automaticky 

seUadí na základE údaj], které se ukládají spolu se snímkem Ěmísto, čas, typ a parametry 

kamery) a sestaví je do výsledné mapy, se kterou potom dále pracujeme. Jedná se o 2D 

mapu ve více spektrech. Výhodou tohoto programu je to, že dokáže automaticky podle 
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informací uložených ve snímcích zjistit, o jakou kameru se jedná a parametry kamery 

následnE využije pUi sestavení 2D mapy. Kamera také poUizuje snímky ve viditelném 

spektru a spolu s multispektrální 2D mapou jsme schopni sestavit i ortofoto mapu dané 

oblasti, což je velmi praktické pUi analýze multispektrální 2D mapy, kdy si označíme 

potenciálnE poškozené stromy a díky ortofoto mapE vidíme lépe, kde se jednotlivé stromy 

pUesnE vyskytují. Doba sestavení celé mapy se odvíjí od výkonu počítače, na kterém se 

mapa sestavuje a počtu poUízených snímk]. Jakmile máme 2D mapu sestavenou, je tUeba 

zvolit vhodný pomErový index pro zobrazení výstupních dat. Na obrázku č.25 m]žeme 

vidEt, jak probíhá zpracování multispektrálních snímk] v programu Agisoft. 

 

Obrázek č.25: Zpracování multispektrálních snímk] 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Zvolil jsem obecný pomErový index NDVI, ze kterého vycházím. Obecný pomErový 

index bohužel nestačí pro to, abychom byli schopni rozeznat poškozený strom od 

zdravého. Je tUeba nalézt správný pomEr. PomErových index] se samozUejmE používá 

daleko více a každý dokáže zobrazit jiné stádium poškození stromu. Nalezení tohoto 

pomEru je velmi pracné, nákladné a m]že trvat mEsíce, proto Uada firem není schopná 

provádEt multispektrální analýzu, by[ samotný sbEr dat není složitý. Z d]vodu zachování 

know-how společnosti XY nesmím pUesný pomErový index zveUejnit.  

Po sestavení 2D mapy a zadání správného pomErového indexu je dále nutné zvolit 

vhodnou paletu barev, která nám barevnE odliší hodnoty odrazivosti, které jsme získali 
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pUi sestavení 2D mapy. Na základE toho jsme schopni rozlišit, zda se jedná o zdravý strom 

či poškozený. Zvolil jsem duhovou paletu barev a nastavil pro hodnoty odrazivosti barvy 

od zelené až po červenou, kdy zelená signalizuje zdravý strom a červená poškozený. 

Celou paletu barev m]žete vidEt na obrázku č.26. 

 

Obrázek č.26: Paleta barev 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

TmavE modrá barva pUedstavuje traviny, tmavE červená barva pUedstavuje mrtvý strom, 

tyrkysová barva pUedstavuje nový les, žlutá barva pUedstavuje poškozený strom a zelená 

barva pUedstavuje zdravý strom. Na základE tEchto informací m]žeme následnE provést 

analýzu snímku a odhalit tak poškozené či mrtvé stromy. 

Sestavenou a upravenou mapu m]žeme vyexportovat a následnE ji otevUít tUeba 

v programu Google Earth. To se hodí zejména pro prezentaci u klienta nebo pUi 

odhalování poškozených strom], kdy nemáme k dispozici program Agisoft. 
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Obrázek č.27: Google Earth 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.1.4 Vyhodnocení multispektrálního pr]zkumu 

Multispektrální pr]zkum lokace Hrejkovice o rozloze 100 ha, trval pUibližnE 5 hodin. 

Bylo poUízeno zhruba 11 000 multispektrálních snímk], ze kterých byla následnE 

sestavena 2D multispektrální mapa. Dodání výstupních dat ode dne sbEru dat trvalo 2 

dny. Výsledná cena se pohybuje okolo 60 000 Kč s DPH.  

Na obrázku č.27 m]žeme vidEt, jaké množství lesního porostu je poškozeno. Odhadem 

je zde pUibližnE 50 strom] mrtvých či poškozených. PUesný počet bychom zjistili pUi 

terénní kontrole označených strom]. 100 % určení, zda se jedná opravdu o k]rovce, je 

tUeba provést, jak již bylo zmínEno, terénní kontrolou potenciálnE poškozených strom]. 

Multispektrální pr]zkum nám pouze Uekne, že daný strom je poškozen, ale jestli je to 

vlivem sucha, staUí či vlivem samotného k]rovce musíme zjistit pUímo v terénu. V tomto 

pUípadE odpadá nutnost procházet a kontrolovat všechny stromy v lese, jak to bývá nutné 

v pUípadE použití metody vyhledáváním ps] nebo vyhledáváním pomocí lidského 

experta. V obou pUípadech se jedná o velmi časovE náročné metody, nebo[ zmapování 

rozlohy 100 ha by v pUípadE použití speciálnE cvičeného psa zabralo pUibližnE 10 hodin a 

úspEšnost by byla pouhých 60 %. V pUípadE použití lidských expert] je úspEšnost ještE 
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nižší a to pouhých 40 %. Je zde nutné taky počítat s vyšší fyzickou náročností než 

v pUípadE použití dronu, což celý proces vyhledávání ještE více zatíží časovou náročností.  

 

Obrázek č.28: Multispektrální snímek lokality Hrejkovice 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Nevýhodou metody použití dron] mohou být vyšší náklady oproti bEžnE používaným 

metodám. Ale pUevažuje zde fakt, že se jedná o velmi pUesnou metodu a rychlost sbEru a 

následná analýza dat vysoce pUekonává doposud používané metody. Nebo[ rychlost 

odhalení stromu napadeného k]rovcem je zde stEžejní a právE díky včasnému odhalení a 

následnému odstranEní napadeného stromu m]žeme pUedejít rozšíUení k]rovce do 

okolního porostu a pUedejít tak vysokým škodám, které tento brouk zp]sobuje. 

4.2 Revize fotovoltaických elektráren pomocí dronu 

V České republice se vyrobí pomocí fotovoltaických elektráren pUibližnE 2,5 % elektrické 

energie. M]že se to zdát jako malé číslo, ale plocha, kterou tvoUí fotovoltaické elektrárny 

je obrovská a jejich počet taky. S provozem fotovoltaických elektráren souvisí i jejich 

údržba a oprava. Současné metody používané pro revize fotovoltaických elektráren 

nejsou optimální a jsou velmi nákladné a časovE náročné. Jako ideální Uešení se nabízí 

použití termovizní kamery v kombinaci s bezpilotním letounem. 

 

 



67 

 

4.2.1 Použitá technika 

Pro využití termovizní kamery je zapotUebí zvolit vhodný nosič. Nabízí se použít stejný 

dron jako v pUípadE vyhledávání napadených strom] k]rovcem, ale to v tomto pUípadE 

není možné. Samotná termovizní kamera má vEtší rozmEry i váhu a je zapotUebí ji umístit 

na 3-osý stabilizátor a to hlavnE z d]vodu toho, že panely je tUeba kontrolovat pod daným 

úhlem, což by kamera fixována v jedné pozici a to kolmo dol], nebyla schopna. Z toho 

d]vodu byl použit dron od firmy DJI, konkrétnE DJI S1000+. Jedná se o oktokoptéru, 

tedy dron, který používá pro let Ř elektromotor]. 

Tabulka č.5: Parametry dronu DJI S1000+ 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Cena cca 200 000 Kč 

Dosah ovládání až 7 km 

Výdrž ve vzduchu až 15 minut 

Možnost vytvoUení letového plánu Ano 

Použití softwaru 3-tích stran Ano 

ůutomatické bezpečnostní 

systémy 

Ano 

Kamera ne 

Stabilizace 3-osá 

RozmEry 1045 mm x 386 mm 

Váha 4200 g 

Tento typ dronu je možné osadit libovolným záznamovým či jiným zaUízením a je 

schopen uzvednout náklad o hmotnosti až 7 kilogram]. Pro ovládání tohoto dronu je 

zapotUebí dvou lidí, pilot a operátor. Pilot se stará o ovládání dronu a operátor ovládá 

kameru, její pozici a smEr.  
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Obrázek č.29: Revize fotovoltaických panel] 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Použitá termovizní kamera je od společnosti Worskwell, Wiris 2. Jedná se o kameru, která 

je v současnosti jednou z nejpokročilejších v oblasti termovizních systém] určených pro 

bezpilotní letouny. Díky kombinaci termovizní kamery a digitální kamery dokáže 

poUizovat zároveO záznamy jak v infračerveném spektru, tak ve viditelném, což je velmi 

praktické pUi následné analýze dat. Rozlišení kamery činí 640 x 512 pixel] s možností 

volby objektivu. PUesnost kamery je +- 2 °C pUi teplotním rozsahu 0 až + 550 °C. Digitální 

kamera má pak rozlišení 1600 x 1200 pixel]. Ke kameUe je dodáván software Worskwell 

CorePlayer, který slouží pro analýzu namEUených dat, tvorbu report] atd.. Pro hromadný 

export a úpravu snímk] slouží software Worskwell ThermoFormat. PoUizovací cena 

termovizní kamery činí pUibližnE 330 000 Kč. 

 

Obrázek č.30: Termovizní kamera Wiris 
ĚZdroj: Vlastní zpracování dle 64) 
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4.2.2 SbEr dat 

Jak již bylo zmínEno v kapitole 4.1, i zde platí stejná pravidla pro tvorbu letového plánu. 

Jediný rozdíl je v tom, že zde není využit automatický let. SbEr dat se provádí manuálnE 

a dron ovládá pilot, který postupnE prolétává nad jednotlivými panely a operátor se stará 

o jejich záznam pomocí termovizní kamery. Pilot i operátor mají k dispozici obraz 

v reálnem čase, který se pUenáší z dronu. Pilot má k dispozici pouze klasický obraz 

z digitální kamery, aby vEdEl, jakou má dron aktuálnE pozici a kam letí. Operátor dostává 

informace z termovizní kamery a m]že libovolnE pUepínat mezi zobrazením 

termografických dat a dat z digitální kamery. I v tomto pUípadE by šlo použít funkci 

automatického letu, ale z d]vodu potUeby pracovat neustále s náklonem kamery a 

v nEkterých pUípadech mEnit výšku a polohu dronu, by to bylo problematické.  

Počasí zde hraje velmi d]ležitou roli podobnE jako u použití multispektrální kamery. Je 

velmi d]ležité, aby bylo slunečno a obloha byla ideálnE bez oblačnosti, která by mohla 

bránit pr]chodu slunečním paprsk]m. Intenzivní sluneční svit je velmi d]ležitý, nebo[ 

díky nEmu dopadá na fotovoltaické panely více svEtla a ty se díky tomu více zahUívají. 

Ideální doba je mezi 10 a 14 hodinou, kdy je slunce nejvýše a intenzita jeho záUení je 

nejvyšší. Vyšší teplota panel] umožní snadnEjší rozeznaní tzv. hotspot], což jsou horká 

místa na panelu, která vykazují podstatnE vyšší teplotu než jeho okolí. Díky tomu je lze 

velmi dobUe rozeznat právE za použití termovizní kamery. Pokud by došlo k zatažení a 

zmEnE intenzity svitu, m]že dojít k situaci, že panel velmi rychle vychladne a my 

nebudeme schopni zaznamenat správná data, nebo[ kalibrace termovizní kamery a rozsah 

teplot byl nastaven podle okamžité teploty pUi plném svitu. Tato situace nastává však 

velmi zUídka. Proto je d]ležité zvolit vhodnou dobu pro provedení termovizního mEUení. 

Provedení letu a sbEr dat 

PodobnE jako v kapitole 4.1.2.2 je tUeba provést kalibraci senzor] dronu a následnE 

kalibraci a nastavení termovizní kamery. Termovizní kamera se kalibruje automaticky pUi 

každém zapnutí. Z toho plyne, že kalibrace byla provádEna pUi každém vzletu, kdy bylo 

potUeba vymEnit baterie. D]ležitým faktorem je zde nastavení správné emisivity. 

Emisivita se nastavuje podle tEles, které jsou pUedmEtem termovizního mEUení. V našem 

pUípadE se jedná o fotovoltaické panely, kdy byla použita obecná hodnota emisivita, která 

činí 0,75. Dalším parametrem, který je nutné nastavit je rozsah teplot. Teplotní rozsah byl 
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nastaven podle okamžité teploty fotovoltaického panelu. ObecnE stačí, když se teplota 

pohybuje alespoO 20 °C nad hodnotou okamžité teploty panelu a zároveO 20 °C pod 

hodnotou okamžité teploty panelu. V našem pUípadE je dostačující rozsah od 25 do Ř5 °C. 

Teplota okolního vzduchu byla 21 °C a síla slunečního svitu 860 W / m2. 

SbEr dat probíhal v Hrušovanech u Brna. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 

ř.0Ř KW. Je zde umístEno celkem 10 1ŘŘ fotovoltaických panel]. Do provozu byla 

uvedena 22. 12. 2009. První revize této elekrárny byla provedena pomocí dronu v záUí 

roku 2018. 

Samotný sbEr dat probíhal po jednotlivých Uadách, kterých se zde nachází celkem 3Ř. Nad 

každou Uadou se provedl let, pUi kterém bylo poUízeno radiometrické video. Byla poUízena 

data o celkovém objemu 50 Gb, která se ukládala na pamE[ovou kartu vloženou 

v termovizní kameUe. Na obrázku níže m]žete vidEt, jak takový pUenos obrazu 

z termovizní kamery v reálnem čase vypadá. Byla poUízena také série fotografií, které 

byly použity pUi tvorbE schématu fotovoltaické elektrárny. 

 

 

Obrázek č.31: PUenos obrazu z termovizní kamery 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.2.3 ůnalýza dat 

Jak již bylo zmínEno výše, byla poUízena série fotografií, které jsem využil pro tvorbu 

schématu fotovoltaické elektrárny. Nejprve bylo nutné rozdElit panely do Uad, které jsem 
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si označil písmeny abecedy pro lepší orientaci a snadnEjší zpracování výsledných dat. 

SbEr dat probíhal po jednotlivých Uadách. Je jich zde celkem 3Ř. Každou Uadu jsem 

označil jedním písmenem abecedy. Schéma rozdElení m]žete vidEt na obrázku níže. Pro 

lepší orientaci byla použita reálná fotografie fotovoltaické elektrárny. 

 

Obrázek č.32: Schéma fotovoltaické elektrárny 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

NáslednE jsem si vytvoUil tabulku, do které jsem zapsal informace o počtu panel] 

v jednotlivých Uadách. Bylo nutné jednotlivé Uady rozdElit na více částí, nebo[ se zde 

nachází pUíliš mnoho panel] a nebyl bych schopen je zobrazit všechny v jedné UadE ve 

výsledném protokolu. Celou tabulku m]žete vidEt níže. 

Tabulka č.6: Tabulka FV panel] 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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Sloupec s názvem panely na výšku nese informace o tom, kolik panel] nad sebou 

jednotlivá Uada má. Sloupec panely na šíUku je rozdElen na nEkolik částí a každá část 

obsahuje určitý počet panel]. Sloupec celkem v UadE nese informace o tom, kolik je 

celkem panel] v UadE. 

Dalším krokem bylo vytvoUení tabulky, do které jsem značil vadné panely. Bylo nutné 

vytvoUit tolik tabulek, kolik je částí v každé UadE. Jak taková tabulka vypadala m]žete 

vidEt níže. 

Tabulka č.7: Tabulka Uady FV panel] 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 

Bylo poUízeno celkem 50 Gb dat a to pUevážnE v podobE radiometrických videí. ůnalýza 

poUízených dat ve formE radiometrického videa probíhala v programu Core Player. Jedná 

se o placený software od společnosti Workswell, který obsahuje Uadu nástroj] a funkcí 

uzp]sobených pro práci s radiometrickými fotografiemi a videem.  

Nejprve bylo nutné naimportovat všechna poUízená radiometrická videa do programu 

Core Player. Jelikož se jedná o surová data, je tUeba nastavit v programu parametry, které 

jsou velmi d]ležité pro správné výsledky. PatUí sem zejména již zmiOovaná emisivita a 

teplotní rozsah. Dále je zde možné nastavit r]zné palety barev pro zobrazení teplotních 

rozdíl]. Program také podporuje tvorbu r]zných graf] a analýz, ale v mém pUípadE nebylo 

tUeba tEchto funkcí využít. 
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Obrázek č.33: Zpracování radiometrických dat 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Jelikož každé video odpovídalo celé jedné UadE a postupoval jsem systematicky pUi 

poUizování radiometrických videí, mohl jsem videa po seUazení dle názvu zpracovávat 

postupnE. To mi ušetUilo spoustu času a usnadnilo do jisté míry práci. Takto seUazená 

videa jsem postupnE procházel a vyhledával poškozené panely. Jak již bylo zmínEno výše 

poškozený panel vykazuje mnohem vyšší teploty než panel nepoškozený. Proto jsem se 

zamEUil na hledání hotspot] a teplotních anomálií v jednotlivých článcích. V pUípadE, že 

jsem narazil na vadný článek, zaznamenal jsem jeho polohu. Dále bylo nutné zjistit rozsah 

poškození. V nEkterých pUípadech byl poškozen celý článek v jiných zase jen nEkterá 

z bunEk solárního článku. Dle rozsahu poškození se odvíjelo výsledné doporučení a 

odhad, jak moc je poškození závažné. Na obrázku č.34 m]žeme vidEt poškozené panely. 

Jedná se konkrétnE o Uadu Š a panely 17H, 10D, 29H, 53H, 61D a 23D. Je zde celkem 6 

poškozených panel] a z toho 2, kde byla namEUena teplota o rozdílu 10 – 25 °C, což jsou 

konkrétnE panely Š17H a Š53H. Dále bylo zjištEno, že u 3 panel] a to Š2řH, Š61D, Š23D 

došlo k rozsáhlému poškození. 
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Obrázek č.34: Termogram 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Všechny tyto informace byly zapsány do pUipravených tabulek. Výstupem byl potom 

protokol provedené revize, ale z d]vodu rozsahu protokolu jsem zde uvedl pouze nEkteré 

jeho části. Samotný protokol, který byl pUedán zákazníkovi, má pUes 30 stran. 

4.2.4 Vyhodnocení termovizního mEUení 

ůnalýzou namEUených hodnot jsme zjistili, že z celkového počtu 10 1ŘŘ fotovoltaických 

panel] je právE 75 poškozených nebo vadných. Dle míry poškození byla vytvoUena 

klasifikace na základE závažnosti rozdíl] teplot, kterou m]žete vidEt v tabulce níže. 

Tabulka č.8: Výstupní údaje 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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Panely s buOkami o rozdílu teploty 15 – 25 °C 

Na základE provedeného termovizního mEUení bylo zjištEno, že u 3Ř panel] byly 

zaznamenány hotspoty, kde rozdílová teplota pUevyšovala 15 – 25 °C. Tato místa 

vykazovala nadmErné zahUívání, které m]že postupnE poškodit celý článek a časem i 

zničit celý panel. Zde je vhodné odhalit pUíčinu poškození a sledovat, zda nedochází 

k jejímu rozšíUení. NejčastEjším typem závad v tomto pUípadE jsou pak zkraty, vadné 

bypass diody, pronikání vlhkosti, prasklé články, vadné moduly, uvolnEné kontakty a 

opotUebení. 

Panely s rozsáhlým poškozením bunEk 

Zde bylo zjištEno u 37 panel] významné pUehUívání u vEtšího množství článk] v panelu. 

Rozdílové teploty zde pUesahovaly 15 – 25 °C. U nalezených vadných článk] m]že dojít 

ke zmEnE v tom, že místo toho, aby elektUinu vyrábEly tak ji spotUebovávají a tím vzniká 

pUehUívání bunEk neboli hotspot]. Tyto články pak mají dva d]sledky a to pokles celkové 

výroby elektrické energie jich samotných a výroby elektUiny i článk], které jsou zapojeny 

ve stejném uzlu. 

Doporučení 

Na podrobné termovizní mEUení by mEla navazovat pUímá diagnostika jednotlivých 

panel], kde se zmEUí a vypočítá faktická odchylka výkonu poškozeného panelu a posoudí 

se, zda je možné závadu opravit či je nutné celý panel vymEnit. Pokud nedojde k o opravE 

či výmEnE panelu je nutné zajistit, aby nedocházelo k dalším rozsah]m poškození. 

Dalším d]ležitým krokem je kontrola elektrických a mechanických komponent 

fotovoltaické elektrárny. Volné pUípojky a koroze mohou vytváUet odpor, který je ale 

možné odhalit termovizní kamerou. Další nejčastEjší závady jsou u mEnič], a to pUehUáté 

pUípojné body a konektory. 

4.2.5 Hodnocení použitého Uešení 

Revize fotovoltaické elektrárny Hrušovany zabrala pUibližnE 4,5 hodiny práce v terénu a 

následnE 8 hodin trvala analýza a zpracování dat. Cena za provedení práce se pohybuje 

okolo 30 000 Kč. Zákazník dostal protokol o revizi do dvou dn] ode dne sbEru dat.  
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V pUípadE, že by se revize provádEla zp]soby, které byly uvedeny v kapitole 3.2.3.1 by 

samotný sbEr a následná analýza by trvaly podstatnE déle a náklady by byly mnohem 

vyšší. V pUípadE použití termovizní kamery v kombinaci s manuální prací človEka, kdy 

provádí termovizní mEUení ručnE a ze žebUíku, pUedpokládejme, že čas na poUízení 

záznamu nebo snímku jednoho panelu bude trvat pUibližnE 5 minut. Je zde započítán i 

pUesun mezi panely. Revize celé fotovoltaické elektrárny Hrušovany by trvala pUibližnE 

35 dn], za pUedpokladu, že by to provádEl jeden človEk a to neberu v úvahu dobu určenou 

na zpracování dat a vytvoUení výstupního protokolu. Dalším problémem m]že být špatná 

dostupnost, kdy jsou panely umístEny na šikmých vysokých stUechách nebo jsou 

fotovoltaické elektrárny velmi rozsáhlé a procházení mezi panely je často obtížné, nebo[ 

zde m]že být vysoký porost, nerovnost terénu apod.. To platí i v pUípadE provádEní 

mEUení za pomocí Vů charakteristiky. Dalším faktorem je počasí, kdy v pUípadE použití 

termovizní kamery platí stejné podmínky jako použití v kombinaci s dronem. Dále hraje 

v neprospEch človEka další faktor a to zejména teplota. V letních parních mEsících je 

velmi fyzicky náročné vykonávat revizi takovýmto zp]sobem, nebo[ teplota na pUímém 

slunci m]že pUesahovat hodnoty 35 °C a navíc má všude kolem sebe rozpálené 

fotovoltaické panely. 

Hlavní nevýhodou použití termovizní kamery v kombinaci s dronem je závislost na 

počasí. Toto riziko lze ovšem snížit či úplnE eliminovat dobrým naplánováním a dobUe 

vytvoUeným letovým plánem. Další nevýhodou m]že být nižší pUesnost mEUení než 

v pUípadE použití Vů charakteristiky. Nic ménE v tomto pUípadE hrají ve prospEch dronu 

časové náklady. Je potUeba dodat, že výstupem je pouze odhalení poškozených 

fotovoltaických panel] a doporučení, jak s nimi naložit. V takovém pUípadE je potUeba 

provést mEUení Vů charakteristikou u panel], které byly prokazatelnE poškozeny a které 

odhalilo termovizní mEUení. ůž poté m]žeme s jistotou prohlásit do jaké míry je panel 

opravdu poškozen. 

4.3 Fotogrammetrie za použití dronu 

Principy fotogrammetrie se dají využít více zp]soby. PatUí sem zejména tvorba ortofoto 

map, tvorba 3D model] a výpočet kubatur. Rozhodl jsem se zamEUit právE na výpočet 

kubatur, nebo[ právE zde p]jde krásnE demonstrovat jednoduchost Uešení za pomocí 

použití dronu. 
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4.3.1 Použitá technika 

Hlavní roli zde hraje vhodnE zvolená optická kamera. Čím kvalitnEjší kameru máme, tím 

m]žeme poUizovat snímky z vEtší výšky. To je výhoda, nebo[ na jednom snímku bude 

zachycena vEtší plocha a tím se nám zmenší výsledný počet snímk], které je potUeba 

ke zmapování dané lokace a provedení bude rychlejší, než kdybychom použili kameru 

s menším rozlišením. Pro účely fotogrammetrie bychom mohli použít oba dva výše 

zmínEné drony. DJI Phantom 4 Pro + má pomErnE dobrou kameru s rozlišením 20 MPx 

a palcový čip, ale mapování rozsáhlých oblastí by trvalo o nEco déle a muselo by se poUídit 

více snímk]. Druhý dron DJI S 1000 + je univerzální nosič, ale je zapotUebí na nEj pUidElat 

vhodnou kameru. Takovou kamerou m]že být v ideálním pUípadE nEjaký typ DSLR 

fotoaparátu nebo specializovaná 100 Mpx kamera pUímo navržená pro mapování, ale její 

poUizovací cena je v Uádech milion] korun. V tomto pUípadE by použití tohoto typu 

kamery znamenalo velmi kvalitní snímky ve vysokém rozlišení. Proto jsem se rozhodl 

udElat kompromis a zvolit jiný dron, konkrétnE DJI Inspire 2. Tento typ dronu se prodává 

ve více variantách. V našem pUípadE se jedná o variantu premium combo. 

Tabulka č.9: Parametry dronu DJI Inspire 2 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle 65) 

Cena 370 řř0 Kč 

Dosah ovládání až 7 km 

Výdrž ve vzduchu až 25 minut 

Možnost vytvoUení letového plánu Ano 

Použití softwaru 3-tích stran Ano 

ůutomatické bezpečnostní systémy Ano 

Kamera Ano 

Stabilizace 3-osá 

Váha 3440 g 
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Tento dron m]že být osazen více typy kamer, které musí být kompatibilní. Jedná se o 

kamery od stejného výrobce. V našem pUípadE byla použita kamera Zenmuse X5. Kamera 

je schopna zaznamenávat snímky ve vysokém rozlišení a to až ve 20.Ř MPx a 

zaznamenávat videa v rozlišení až 5.2K.  

 
Obrázek č.35: DJI Inspire 2 

ĚZdroj: vlastní zpracování dle 65ě 

4.3.2 SbEr dat 

I zde platí stejná pravidla jako v pUípadE výše zmínEných Uešení. Je potUeba vytvoUit letový 

plán a samotné provedení vhodnE naplánovat. DJI Inspire 2 je možné ovládat ve dvojici 

pilot / operátor, ale v našem pUípadE bude let probíhat automaticky podle pUedem 

vytvoUeného letového plánu, jako v pUípadE u použití multispektrální kamery. Jediný 

rozdíl je v tom, že bude použit jiný software pro ovládání dronu. Jedná se o aplikaci tUetí 

strany. Software se nazývá Drone Deploy a je to speciální software vytvoUen pro 

mapování v r]zných pr]myslových odvEtvích. Jedná se o placený software a cena se 

pohybuje okolo 9 000 Kč bez DPH za mEsíc. Je kompatibilní pouze s drony od 

společnosti DJI a lze ho naistalovat na r]zná zaUízení jako tUeba tablety či chytré telefony. 

ZaUízení, na kterém je tento software nainstalován se pak jednoduše propojí pomocí USB 

kabelu s vysílačem dronu a aplikace sama pUevezme kontrolu nad dronem.  

PUed samotným zahájením mise je nutné ve fázi vytváUení letového plánu vytvoUit celou 

misi a nastavit potUebné parametry. Jedná se zejména o lokaci, kde bude sbEr dat probíhat. 



79 

 

D]ležitou roli zde hraje výška, nebo[ od ní se odvíjí pUesnost poUízených snímk]. 

V našem pUípadE bude dostačující výška Ř0 metr]. Dalším d]ležitým parametrem je 

pUekryv snímk], který byl nastaven na hodnotu 75 %. Čím vEtší pUekryvy zvolíme, tím 

pUesnEjší bude výsledek. Na základE tEchto informací nám software vypočítá, jak dlouho 

bude celá mise trvat, kolik bude poUízeno snímk] a kolik je potUeba baterií. 

 

Obrázek č.36: Program Drone Deploy 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Na obrázku výše m]žete vidEt už vytvoUenou misi i s nastavenými parametry. Jedná se o 

odkalištE uhelné elektrárny Počerady a pUedmEtem zájmu je výpočet kubatur jednotlivých 

hald. Plocha, která bude mapována má rozlohu 163 Ha a bude poUízeno celkem 3302 

snímk]. Celá mise by mEla trvat pUibližnE 14Ř minut. 

Výhodou tohoto softwaru je to, že m]žeme misi vytvoUit online na počítači a následnE ji 

do zaUízení odešleme. Zpracování poUízených dat také probíhá online a vypomáhá zde 

výpočetní výkon server], nebo[ na pr]mErných domácích počítačích by výpočet a 

sestavení pUi vysokém počtu poUízených snímk] trval velmi dlouho. Další výhodou je, že 

není tUeba data zálohovat. Po nahrání na servery k nim máme neustálý pUístup a odpadá 

tak potUeba uchovávat velká data na fyzických zaUízeních. 

I v tomto pUípadE hraje počasí d]ležitou roli. Ideální podmínky jsou mezi 10 a 14 hodinou, 

kdy je slunce nejvýše. Na rozdíl od použití termovizní kamery či multispektrální kamery 

zde nevadí, když je zataženo, naopak je to vhodné, nebo[ nedochází k vytváUení stín], 

což ve výsledku znamená kvalitnEjší výstupní data. 
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Provedení letu a sbEr dat 

Po propojení tabletu či telefonu se dronem pomocí kabelu je nutné aplikaci spustit a jako 

pUi každém novém letu je tUeba nejprve zkalibrovat kompas dronu a v ideálním pUípadE 

dále naformátovat pamE[ovou kartu, na kterou budou ukládány poUízené snímky. Po 

provedení tEchto úkon] m]žeme celou misi zahájit a program sám pUevezme kontrolu 

nad dronem a provede sbEr dat. PUed samotným sbErem je tUeba ještE zamEUit vlícovací 

body, kterými se pak bude program Uídit pUi sestavování výsledné mapy. Vlícovací body 

byly zamEUeny geodetickou firmou a bylo jich celkem 7. 

4.3.3 ůnalýza dat 

Jednotlivé snímky nahrajeme do prostUedí Drone Deploy. Program ze snímk] sestaví 

výslednou ortofoto mapu automaticky. Je nutné zanést do programu vlícovací body, 

abychom dostali co nejpUesnEjší výsledek. Vlícovací body je tUeba zadat manuálnE a na 

základE tohoto nám program zobrazí konkrétní fotografie, na kterých jsou zachyceny tyto 

body a na nás už je jen označit pUesný stUed vlícovacího bodu vizuálnE. Zadávají se GPS 

souUadnice vlícovacích bod], které jsme získali od geodeta. Tím dojde ke zpUesnEní a 

výsledná ortofoto mapa a výpočet kubatur bude pUesnEjší. Výpočet a samotné sestavení 

probíhá na serverech programu Drone Deploy. Doba zpracování snímk] se odvíjí od 

množství poUízených snímk]. V našem pUípadE, kdy bylo poUízeno celkem 3302 snímk], 

zabralo zpracování pUibližnE 12 hodin. Jakmile máme vytvoUenou ortofoto mapu jsme 

schopni vypočítat kubatury r]zných objekt], které se vyskytují v dané mapE. NejdUíve je 

nutné stanovit o jaký objekt se jedná a k tomu zvolit vhodný typ výpočtu. RozdílnE se 

napUíklad počítá kubatura navezené hromady hlíny ve volném prostranství a kubatura 

hromady písku v pískovnE, kde máme písek uložen v kóji. PUesnost výpočtu se pohybuje 

okolo 97 % v pUípadE, že máme správnE zamEUené vlícovací body a dostačující počet 

poUízených snímk]. Po zvolení vhodné metody jednoduše označíme objekt mEUení a 

program nám následnE vypočítá jeho kubaturu. Na obrázku níže m]žeme vidEt, jak celé 

mEUení vypadá. 
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Obrázek č.37: Výpočet kubatur 
ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.3.4 Vyhodnocení výsledk] mapování 

PUedmEtem zájmu bylo zmapovat území o rozloze 163 ha a provést výpočet kubatur 

stanovených hald. Byl proveden výpočet pro celkem 2 haldy. První halda mEla rozlohu 

4,367 ha a objemu 250652,6 m3 a druhá halda byla o rozloze 3,962 ha a objemu 67115,9 

m3. Mapování celé oblasti zabralo pUibližnE 3 hodiny a následnE trvalo pUibližnE 14 hodin 

zpracování dat a výpočet kubatur. Výsledná cena za provedenou zakázku se pohybuje 

pUibližnE okolo 2ř 000 Kč bez DPH.  

4.3.5 Hodnocení použitého Uešení 

Zmapování plochy o rozloze 163 ha trvalo za pomocí dronu pUibližnE 3 hodiny. ůnalýza 

a vyhodnocení nasbíraných dat trvaly 15 hodin. ZamEUení vlícovacích bod] trvalo 

pUibližnE hodinu a p]l. Výsledný protokol byl pUedán do 3 dn] ode dne provedení sbEru 

dat. 

Kdybychom použili stávající metody pro výpočet kubatur a tvorbu ortofoto mapy, tak by 

náklady a celkový čas na provedení zakázky rapidnE vzrostly.  

V pUípadE použití geodetických metod bychom nebyli schopni vytvoUit v našem pUípadE 

ortofoto mapu a z ní následnE vypočítat jednotlivé kubatury požadovaných objekt], ale 
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bylo by tUeba manuálnE vytvoUit sí[ bod] pro každou haldu zvláš[, ze kterých je pak 

možné požadované veličiny spočítat. PUesnost výpočtu se odvíjí od počtu zamEUených 

bod] a v pUípadE, že bychom zamEUovali pouze jednu haldu, konkrétnE haldu č. 2 na 

obrázku č.37, bylo by jich nejménE 100 a samotné vytvoUení sítE bod] jedním človEkem 

by trvalo pUibližnE 2 - 3 hodiny. V pUípadE použití dronu jsme schopni provést výpočet 

kubatur pro libovolný počet objekt], které se vyskytují v mapované oblasti. Je tak možné 

i po pUedání výstupního protokolu provést výpočet kubatur konkrétního objektu 

dodatečnE. Je potUeba také poznamenat, že se jedná o fyzicky náročnEjší práci než v 

pUípadE použití dronu. Výhodou geodetické metody je to, že není tak závislá na počasí a 

mEUení lze provádEt i za nepUíznivých podmínek. Další výhodou jsou nižší poUizovací 

náklady na vybavení. NapUíklad za podobnou zakázku, kdy pUedmEtem zájmu byl výpočet 

mínusového objemu v odkališti v OstravE, kde poUízení potUebných dat trvalo pUibližnE 6 

hodin a výsledná cena se pohybovala okolo Ř0 000 Kč, trvalo pUedání výstupního 

protokolu pUibližnE 14 dní. V pUípadE použití dronu na stejné zakázce trvalo pUibližnE 

hodinu zmapování celé oblasti a výsledná cena byla pUibližnE 2ř 000 Kč bez DPH. 

Výstupní protokol byl pUedán do 3 dn] ode dne sbEru dat. 

Ideálním Uešením se m]že zdát použití letadla. PUi mapování touto metodou se používá 

pro poUizování snímk] kamera s vysokým rozlišením nebo se rovnou provede 

naskenování celé lokace pomocí LIDARU. V pUípadE použití LIDARU dosáhneme 

nejpUesnEjšího možného výsledku, avšak poUizovací cena takového zaUízení je v Uádech 

milion] a používá se pouze v pUípadech, kdy je požadována témEU 100 % pUesnost, jinak 

se používá klasická optická kamera s vysokým rozlišením. V dnešní dobE lze tyto kamery 

jednoduše upevnit na dron a dosáhnout tak stejných výsledk] za zlomek času. Nevýhodou 

metody použití letadla je fakt, že pro menší lokace se nevyplatí provádEt let jednotlivE a 

proto se mapování menších lokací provádí ve vEtším počtu. To samozUejmE ovlivOuje 

pravidelnost letu a létá se pUibližnE jednou za mEsíc. PodobnE jako v pUípadE použití dronu 

zde hraje roli počasí. Za nepUíznivého počasí se let neuskuteční a navíc je zde vyšší míra 

nebezpečí, nebo[ se na palubE letadla nachází lidská posádka. Další nevýhodou je 

poUizovací cena letadla a jeho provoz. Tuto činnost provádí jen hrstka firem v České 

republice a jejich výsledná cena včetnE zpracování dat je mnohem vyšší než v pUípadE 

použití dronu. Bohužel nemáme k dispozici cenu provedení zakázky pomocí této metody, 

nebo[ firma, která tuto činnost provozuje nechtEla tuto informaci sdElit. Dále z praxe vím, 
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že čekací doba je v nEkterých pUípadech i dva mEsíce od zadání zakázky a následné 

zpracování poUízených snímk] trvá pUibližnE mEsíc, než je dodán výstupní protokol, což 

m]že pUedstavovat hrozbu v neaktuálnosti poUízených dat, nebo[ pUesnost zde hraje 

velkou roli. V pUípadE použití dronu trvá pUedání výstupního protokolu pUibližnE 3 dny 

od provedení sbEru dat.  

4.4 Shrnutí 

Technologie dron] má velký potenciál nejen v odvEtvích, kterými se zabývala tato práce, 

ale její využití bychom nalezli témEU všude. PUedevším tato tUi výše zmínEná odvEtví se 

aktuálnE tEší velkému zájmu ze strany společností, které tyto služby požadují, nebo[ jak 

bylo zmínEno v kapitole 4, dochází zde k velkým časovým a finančním úsporám pUi 

použití této technologie.  

V pUípadE použití dron] pro účely vyhledávání strom] napadených k]rovcem je také 

značné zrychlení a pUedevším vyšší míra úspEšnosti pUi vyhledávání. V pUípadE použití 

lidských expert] je míra úspEšnosti pUibližnE 40 % a v pUípadE použití speciálnE 

cvičených ps] pUibližnE 60 % na rozloze 10 ha. Pes dokáže potom zmapovat území o 

rozloze 100 ha za 10 hodin pUi ideálních podmínkách. Nic ménE se jedná o metodu 

experimentální. PUi použití dronu s multispektrální kamerou jsme schopni identifikovat 

konkrétní stromy už pUi analýze multispektrálních snímk] a pak jen stačí v terénu zjistit, 

co je pUíčinou poškození daného stromu. V našem pUípadE jsme zmapovali území o 

rozloze 100 ha za pUibližnE 5 hodin. ůnalýza nasbíraných dat poté trvala pUibližnE 12 

hodin a výstupní protokol byl pUedán do 2 dn] ode dne provedení sbEru dat. Cena tohoto 

Uešení byla 60 000 Kč s DPH. PrávE rychlost je hlavní prioritou, nebo[ k]rovec se šíUí 

velmi rychle a včasné odhalení a odstranEní poškozených strom] m]že znamenat ve 

výsledku vysoké úspory, nebo[ dUevo poškozené k]rovcem se prodává za mnohem menší 

částky a ztráty jsou nejen na cenE dUeva, ale i v lesích, kde se musí vytEžit stromy, které 

nebyly k tEžbE určeny. Bohužel stále nedochází k tomu, aby majitelé les] bojovali 

s k]rovcem tak, jak naUizuje zákon nebo tak, jak bychom si to pUedstavovali. K]rovcová 

kalamita se nadále šíUí a opatUení, která se používají nejsou dostačující. Tomu by právE 

mohlo napomoct rychlé zmapování les] pomocí dronu a včasné odstranEní poškozených 

strom]. 
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PUi použití dron] pro revizi fotovoltaických elektráren jsme schopni zanalyzovat a pUedat 

výstupní protokol o mEUení fotovoltaické elektrárny, která obsahuje 10 188 

fotovoltaických panel] do 2 dn] ode dne sbEru dat. Cena tohoto konkrétního Uešení pro 

tuto elektrárnu se pak pohybuje pUibližnE okolo 30 000 Kč. V pUípadE použití bEžných 

metod, bychom nebyli schopni dosáhnout tak rychlého výstupu, nebo[ manuální mEUení 

pomocí termovizní kamery nebo Vů charakteristiky je velmi časovE náročné. Pokud 

bychom chtEli dosáhnout stejného času pUi sbEru dat jako je tomu u dronu, což je 4,5 

hodiny, bylo by zapotUebí mnoho technik], kde každý technik by musel mít svoji 

termovizní kameru, což pUináší další náklady na poUízení vybavení. V takovém pUípadE 

by mohla cena výsledného Uešení pUesáhnout částku 30 000 Kč. 

Využití dron] v tEžebním pr]myslu má také své pUínosy. BEhem pomErnE krátké doby 

jsme schopni zmapovat rozsáhlá území a z tEchto dat následnE vytvoUit nejen ortofoto 

mapy, ale díky fotogrammetrii také provést výpočet kubatur. Geodetická metoda na tak 

rozlehlém území m]že pUedstavovat hrozbu jak finanční, tak časovou, nebo[ jak jsem již 

uvádEl, výpočet kubatur pro haldu o rozloze pUibližnE 4 ha vyžaduje vytvoUení sítE o počtu 

nejménE 100 bod]. V takovém pUípadE by trvalo jen pouhé zamEUení pUibližnE 2 – 3 

hodiny a to nemluvím o následném zpracování získaných dat. Za dobu potUebnou ke 

zmapování jedné haldy geodetickou metodou jsme schopni pomoci dronu zmapovat 163 

ha, kde tEch hald m]že být nEkolik. Navíc jsme schopni dodat více výstup] než pUi použití 

geodetické metody a to za ménE času a nižší náklady. Použití letadel má také svá úskalí, 

zejména pak dlouhé čekací doby, vyšší provozní a poUizovací náklady než v pUípadE 

dron], které se odráží na výsledné cenE. Čekací doba m]že být i 2 mEsíce od provedení 

sbEru dat a z praxe vím, že další mEsíc trvá pUedání výstupu, což pUedstavuje hrozbu 

v podobE neaktuálnosti dat, kdy se d]sledkem tEžby nebo zavážky m]že daná lokace 

bEhem nEkolika hodin nebo dn] zcela zmEnit. V takovém pUípadE se pak musí pracovat 

s neaktuálními daty a mohou být ohroženy budoucí plány v podobE zpoždEní termínu 

nebo nepUesnE získaných dat. 
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ZÁVDR 

Cílem této diplomové práce bylo porovnání bEžných metod, které se používají 

v pr]myslu, s metodami, které využívají technologii bezpilotních letoun] neboli dron]. 

Byly zvoleny tUi pr]myslové oblasti, ve kterých byly porovnávány tyto metody. 

Fotovoltaické elektrárny, tEžební pr]mysl a lesnictví.  

V úvodní části byla práce zamEUena spíše na historii bezpilotních letoun] a dron], jak 

takový dron vypadá a jaké jsou typy. Dále se práce vEnovala teorii, která byla stEžejní pro 

pochopení, jak vlastnE fungují a s jakými zaUízeními pracují metody v návrhové části. 

NáslednE byly popsány doposud bEžnE používané metody v lesnictví, v tEžebním 

pr]myslu a fotovoltaických elektrárnách a dále zde byla také zmínka o pojmech, které 

úzce souvisí s tEmito tématy. 

Poslední a nejd]ležitEjší část diplomové práce se byla vEnována právE samotnému 

použitím dron] ve výše zmínEných odvEtvích. Byly zde popsány konkrétní postupy, které 

byly provedeny v reálných podmínkách a následnE srovnány s doposud používanými 

metodami. Je tUeba dodat, že v nEkterých pUípadech nebylo možné srovnat jednotlivé 

metody napUíklad po finanční stránce, nebo[ ne všechny oslovené firmy, které se zabývají 

právE poskytováním služeb, které jsem nazval jako bEžnE používané metody, nebyly 

ochotny sdElovat informace. Čerpal jsem zejména ze zkušeností, které jsem já nebo mí 

kolegové nabyli bEhem praxe, nebo[ já osobnE se technologií dron] zabývám už nEkolik 

let.  

Na závEr bych chtEl podotknou, že bylo dosáhnuto všech cíl], které byly stanoveny a 

mnou popisované metody v návrhové části se bEžnE v praxi využívají a tEší se velkému 

úspEchu. 
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