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Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového 

skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, 

legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich 

rozdělením. V další části je popsán postup tvorby 3D modelu od sběru dat 

pomocí náletu dronem až po vlastní modelování v programu Revit a 

následným využitím 3D modelu.  

 

Dron, využití UAV, laserové skenování, mračno bodů, 3D model, 

fotogrammetrie 

 

 

 

The diploma thesis deals with the creation of a 3D model using laser 

scanning by unmanned aircraft (UAV). In the first part the author describes 

the history, legislation, the possibility of using unmanned aircraft and their 

dividing. The next section describes the process of creating a 3D model 

from data collection, using a drone to the actual modeling in Revit and 

subsequent use of the 3D model.         

                                                               

Drone, UAV use, laser scanning, point cloud, 3D model, photogrammetry 
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Předmětem této diplomové práce jsou možnosti využití bezpilotních 

prostředků (UAV) a podobných zařízení ve stavebnictví. Dálkově ovládané 

bezpilotní prostředky (UAV) neboli drony nacházejí v posledních letech 

využití ve stavebnictví, obdobně jako v mnoha jiných oborech. Disponují 

velkým potenciálem pro zlepšení výkonnosti stavebního týmu a pozitivně 

ovlivňují celkovou efektivitu a ziskovost projektu. Dronem můžeme pořídit 

fotografii nebo video kompletního areálu staveniště a pomocí 

specializovaného softwaru lze vytvořit 3D obraz, se kterým mohou nadále 

pracovat stavební firmy pro efektivní plánování a také pomáhá včasnému 

odhalení problémové oblasti. Drony lze použít také při diagnostice různých 

problémů staveb nebo pro preventivní kontrolu staveniště. V praktické části 

se budu zabývat zaměřením exteriéru výrobní haly pomocí dronu. Z 

pořízených materiálů vytvořím mračno bodů a následně vytvořím 3D model 

haly. Dále nacením v programu BuildPower odstranění a rekonstrukci 

střešního pláště a fasády. V programu pro oceňování nemovitostí 

NEMExpress od firmy Pluto nacením zaměřenou halu podle Zákona o 

oceňování majetku 151/1997 Sb. a oceňovací vyhláškou č. 188/2019 Sb.  

 

 

Bezpilotní systém (UAV)  

„Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího 

prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení a 

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

pro vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více.“ [Doplněk X, 

odst. 1] 

Model letadla  

„Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, 

sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím 

automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není 

dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově 
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řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v 

jeho vizuálním dohledu.“ [Doplněk X, odst. 1] 

 

Autonomní letadlo  

„Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu. Autonomní 

bezpilotní letadlo nesmí být provozováno ve společném vzdušném prostoru.“ 

[Doplněk X, odst. 1] 

 

 

 

3.1 Úvod do historie 

Vůbec první zmínky o UAV pochází z doby před více než 180 lety. Jedna z 

prvních informací o „dronech“, jak se dnes masově UAV přezdívá, je 

datována do roku 1849, kdy rakouští vojáci zaútočily na Benátky pomocí 

bezpilotních balónů naplněných výbušninami. Některé tyto rakouské balóny 

byly úspěšné, ale řada z nich se vrátila zpět a bombardovala vlastní 

rakouské linie, tudíž tato metoda nebyla dále využívána. [1], [2] 

 

Obrázek č. 1 Útok pomocí bezpilotních balonů se zavěšenými bombami  
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Další zmínky o UAV se datují do období konce první světové války. Roku 

1918, kdy vznikl na požadavek armády Spojených státu amerických stroj, 

který se později nazýval „Kettering bug“. Byl to vůbec první stroj schopný 

samostatného letu. Jeho vývoj řídil obchodník a vynálezce Charles F. 

Kettering, na samotném vývoji se však podílel i mladší z bratrů Wrightových, 

kteří jsou považováni za průkopníky letectví. Vlastnili továrnu, která měla 

zajistit pozdější hromadnou produkci pro potřeby války proti Německu. [1] 

 

Bezpilotní vzdušné torpédo „Kettering Bug“ poháněl spalovací motor Ford o 

výkonu 40 koní. Bylo schopno zasáhnout pozemní cíle až do 125 km od jeho 

startovacího bodu, zatímco cestovalo rychlostí 80 kilometrů za hodinu. 

Letoun před vzletem mechanici na základě vzdálenosti cíle, síly a směru 

větru nastavili pevný počet otáček, kdy po jejich uběhnutí se motor vypnul a 

stroj s výbušninou se řítil k zemi, což bylo obrovskou nevýhodou. Vzhledem 

k příchodu konce války a také obavou, že by mohl motor selhat nad 

spojeneckém území, nebyl bezpilotní letoun „Kettering Bug“ nikdy v bojích 

použit a zůstal tak tento projekt před nepřáteli utajen až do začátku 2. 

světové války. [2] 
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Obrázek č. 2 The Kettering Bug z války 

 

 

Obrázek č. 3 Kettering Bug v muzeu 
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3.2 Milníky UAV 

➢ Počátky UAV: Bratři Orwille a Wilbur Wrightové uskutečnili první 

historický let dne 17.12.1903. Primitivní UAV technologie byla použita 

pro dohled a boj minimálně ve dvou válkách. 

➢ 1910: V průběhu první světové války se uskutečnil první UAV let v USA 

a přes různorodé výsledky v bezpilotních zkušebních letech byl 

poznán jejich velký vojenský potenciál v boji. 

➢ 1930: Po uplynutí více než 10 let od skončení první světové války vývoj 

bezpilotních letadel v USA a v zahraničí prudce klesá. Ve třicátých 

letech se UAV jeví jako důležitý nástroj při bojovém výcviku. 

➢ 1940: V průběhu druhé světové války nacistické Německo se svým 

inovativním V-1 demonstrovalo, jakou nesmírnou hrozbu by mohly 

UAV představovat v boji. Americké pokusy o eliminování V-1 položily 

základy pro poválečné programy UAV v USA. 

➢ 1960: USA použilo UAV Firebee ve válce ve Vietnamu. Bezpilotními 

letouny byly prováděny průzkumné mise.  

➢ 1970: Úspěch Firebee pokračuje i po skončení války ve Vietnamu. 

Zatímco ostatní země začínají rozvíjet vlastní moderní UAV systémy, 

USA upírá pozornost na jiné typy bezpilotních letounů. 

➢ 1980: Koncem sedmdesátých a v průběhu osmdesátých let izraelské 

letectvo propaguje několik důležitých novinek v oblasti bezpilotních 

prostředků, které byly integrovány do UAV v mnoha jiných zemích 

včetně USA. 

➢ 1990 - současnost: UAV jsou trvale začleněny do vyspělého 

vojenského arzenálu a hrají také mírové role při monitorování 

životního prostředí naší Země. 
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➢ Budoucnost: Bezpilotní letouny zítřka mohou být tak malé, že 

vzlétnou a přistanou na dlani. Dalším využitím budoucnosti (viz 

obrázek č. 4) mohou být drony nahrazující dopravní kurýry, UAV 

přepravující osoby nebo náklad a další.  [3] 

Obrázek č. 4 Drony budoucnosti   

 

 

Provoz dronů se v současné době řídí leteckým předpisem L2, pro 

bezpilotní letouny (UAV) se jedná o Doplněk X, který bude popsán v kapitole 

č. 4.1.  

Základním dokumentem pro veškeré civilní letectví na území České 

republiky je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V úvodu, pod bodem 2) 

§ 2 - Základní pojmy, je letadlo definováno jako „zařízení schopné vyvozovat 

síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči 

zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model 

letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesáhne 25 kg“ (§ 2, 49/1997 
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Sb.). To může působit, že se tento předpis dronů netýká, ale provoz modelů 

letadel podléhal občanskému zákoníku, kde byly odpovědnosti pilota. 

První pokus o regulaci bezpilotních letounů (UAV) „Bezpečnostní opatření 

Ministerstva dopravy“ z května roku 2008, které vycházelo z nařízení 

Evropského parlamentu. Tohle nařízení bylo však zrušeno dříve, než vešlo 

v platnost, protože plánované zavedení vyvolalo negativní ohlasy z řad 

modelářů a ministerstvo jim dalo za pravdu. [4], [5] 

Aktuálním předpisem pro provoz bezpilotních letounů v České republice je 

Doplněk X k leteckému předpisu L2, platný od března 2012. Tento předpis 

vznikal ve stejném období, kdy bylo zamítnuto výše zmíněné opatření.  

Vznikal při koordinaci s odborníky a veřejného připomínkového řízení, což 

pomohlo k úspěšnému vydání dokumentu, který dává řád provozu 

bezpilotních letounů. [6]. [7]. [8, str. 73–75] 

 

4.1 Doplněk X  

Tento předpis o používání bezpilotních letounů (UAV) je v současnosti 

jediným, který stanovuje závazná pravidla pro provoz bezpilotních letounů 

(UAV) a modelů. V České republice na dodržování předpisů dohlíží Úřad pro 

civilní letectví, který spadá pod Ministerstvo dopravy. Bezpilotní letadlo, 

bezpilotní letoun, UAV a nově (z angličtiny přeloženo) dron jsou synonyma 

v definicích Doplňku X. [15, str. 227–229 a 30, str. 74–77]. Doplněk X 

obsahuje jen málo stránek a bude popsán v dalších podkapitolách. Celé 

znění je dostupné na webu Řízení leteckého provozu České republiky. 

4.1.1 Bezpečnost, dohled pilota, odpovědnost  

Bezpečnost řeší bod 3.1, kde „let bezpilotního letadla smí být prováděn jen 

takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném 

prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí.“. Bezpilotní letoun 
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musí být po celou dobu letu v přímém dohledu operátora, aby byl schopen 

sledovat průběh letu. Tato metoda se nazývá VLOS (z angl. Visual Line Of 

Sight). Bez výjimky zakázané jsou také lety v noci. [Doplněk X, odst. 3 a 4]  

Předpis řeší také odpovědnost pilota (osoba, která vypustila bezpilotní 

letoun do vzduchu) za provedení předletové přípravy a kontroly a také 

bezpečného letu. Každý pilot je povinen vést letecký deník nebo podobný, 

ekvivalentní dokument. [Doplněk X, odst. 5] 

 
4.1.2 Omezení ve vzdušném prostoru  

Let bezpilotních letadel je umožněn ve vzdušném prostoru třídy G (viz 

obrázek č.5), který je od země do výšky 300 m nad zemí. Výjimkou jsou 

letiště, které mají složitá pravidla. Pilot je povinen zkontrolovat pravidla a 

omezení vzdušného prostoru v místě náletu pomocí aplikace AisVieW 

(http://aisview.rlp.cz/), kde nalezneme všechny informace zdarma.  

 
 

 

 

Obrázek č. 5 Omezení ve vzdušném prostoru podle Doplňku X  

 

http://aisview.rlp.cz/
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Další kategorie je podle maximální vzletové hmotnosti. Kategorie 

bezpilotních letadel je v rozmezí od 0 do 0,91 kg, pak od 0,91 kg do 7 kg, od 

7 kg do 25 kg a nakonec modely s hmotností nad 25 kg.  

Požadavky dle ÚCL na provoz bezpilotních letounů a také minimální 

vzdálenost pohybu osob, objektů a strojů. [Tab. 1, řádek 7] 

Tabulka č. 1 Požadavky ÚCL pro provoz UAV a modelů 
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Při využívání dronu k činnostem jiným, než jsou rekreační a sportovní 

činnosti, musí podle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění 

pozdějších přepisů – dále jen „letecký zákon“, získat povolení k létání letadla 

bez pilota na palubě, popřípadě i povolení k provozování leteckých prací či 

činností pro vlastní potřebu (případ podnikatelské činnosti). Povolení pro 

podnikatelskou činnost má dvě části. První fází je „Povolení k létání“ a po 

jeho získání lze podat žádost o povolení k leteckým pracím (LP). Stroji je při 

správním řízení doplněn o poznávací značku ve tvaru OK-X + pořadové číslo 

evidence. [6, 8, str. 27–77 a 28] 

 

 

Obrázek č. 6 Přehled základních požadavků na bezpilotní systémy 

5.1 Průběh řízení pro získání PkL  

5.1.1  Podání žádosti  

Prvním krokem je stažení dokumentu „Žádost o evidenci pilota, letadla bez 

pilota a povolení k létání“ z webových stránek Úřadu pro civilní letectví 
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(ÚCL). Vyplní se informace o provozovateli, pilotovi i o bezpilotním 

prostředku. Nutné je připojení mnoha příloh jako ověření o uzavřeném a 

zaplaceném pojištění nebo fotografie dronu. [15, str.239-241 a 29] 

Po odeslání dokumentu „Žádost o evidenci pilota, letadla bez pilota a 

povolení k létání“ na adresu ÚCL zahájí správní řízení. Řízení je přerušeno, 

pokud se v žádosti naleznou nedostatky. Přichází výzva o doplnění nebo 

korekci údajů a zároveň ÚCL letadlu značku podmínečně přidělí. Všechny 

přílohy k žádosti jsou:  

➢ barevná fotografie dronu 

➢ blokové schéma zapojení palubní elektroinstalace s popisem 

jednotlivých částí.  

➢ provozní příručka (část B)  

➢ kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu UA  

➢ postupy zajišťující bezpečnost UAS (ochrana před protiprávními činy)  

➢ doklady o vlastnictví dronu [10] 

 

ÚCL vyhodnotí dokumenty a v případě, že uzná všechny dokumenty za 

správné, přeruší se opět správní řízení a vyzve k úhradě správního poplatku 

ve výši 4000 Kč. Poté ÚCL vydá rozhodnutí Povolení k létání letadla bez 

pilota s omezeními pilot – žák. Následuje žádosti o změnu Povolení k létání 

(zrušení žákovského statusu), které pilotům poskytne získat potřebné pilotní 

dovednosti pro praktickou zkoušku. V dnešní době je omezena výška letu, 

vzdálenost, na kterou může dron ovládat a omezeny jsou také bezpečné 

vzdálenosti. [9, str.239-241 a 29] 
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5.1.2 Přezkoušení  

Před složením teoretické i praktické zkoušky u komise z ÚCL zašle žadatel 

žádost o změnu evidence pilota a odstranění žákovského statusu. Průběh 

zkoušky: 

 

➢ Kontrola občanského průkazu 

➢ Technický stav dronu 

➢ Ověření maximální vzletová hmotnosti  

➢ Kontrola funkce fail – safe  

➢ Ukázka náletu  

➢ Nálet do maximální dohledné vzdálenosti  

➢ Praktické přezkoušení  

➢ Teoretický test 

➢ Protokoly o přezkoušení 

 

 

Letové prvky při praktickém přezkoušení:  

 

➢ vzlet, vis na místě v režimu stabilizace s GPS po dobu 10 sekund a 

následné přistání  

➢ vzlet, let po půlkružnici v režimu stabilizace s GPS s ocasem letadla 

orientovaným k pilotovi v průběhu celého letu  

➢ let po trajektorii ve tvaru písmene M v režimu stabilizace s GPS s 

ocasem orientovaným ve stejném zeměpisném směru  

➢ let po trajektorii ve tvaru písmene M v režimu bez stabilizace s GPS 

ocasem orientovaným ve stejném zeměpisném směru  

➢ let po simulovaném letištním okruhu s orientací letadla po směru 

letu. [9, str.239-241 a 29]  



23 

 

 

 
Obrázek č. 7 Letový model 1 při přezkoušení od ÚCL 

 

 
Obrázek č. 8 Letový model 2 při přezkoušení od ÚCL  
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Obrázek č. 9 Letový model 3 při přezkoušení od ÚCL  

 

 

5.1.3 Průběh řízení pro získání povolení  

K vykonávání leteckých prací pro výdělečnou činnost je potřeba zažádat o 

získání povolení k vykonávání prací bezpilotním letadlem nebo leteckých 

činností pro vlastní potřebu. Stejně jako u povolení k létání bez pilota, je 

nutnost připojit několik příloh:  

➢ doklady o existenci podnikatelského subjektu žadatele  

➢ doklady o odborné praxi  

➢ doklady o dosaženém vzdělání  

➢ doklady a rozsah zmocnění  

➢ výpis z rejstříku trestů všech uvedených osob  

➢ podnikatelský plán  

➢ prohlášení o finanční způsobilosti žadatele  

➢ letadlový park  

➢ přehled dálkově řídících pilotů  
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➢ provozní příručka [11, str. 246] 

 

Po předložení zmíněných dokumentů je správní řízení pouze formalitou.  

V okamžiku, kdy jsou všechny přílohy kompletní, zastaví úřad správní řízení 

a vyzve o úhradu poplatku ve výši 10 000 Kč. Po úhradě ÚCL vydá povolení 

společně s provozní specifikací. Od zavedení Doplňku X (v roce 2012) byl 

úpadek zájmu o povolení k létání. Pomocí nových technologií se spoustě 

druhů dronu předpokládá nárůst nových povolení. [11, str. 147-148] 

 

 

Od července 2020 bude dalším novým pravidlem povinná registrace 

bezpilotních prostředků. Každý dron, jehož vzletová hmotnost překračuje 

250 gramů, při nárazu disponuje energií větší než 80 joulů a který umí 

nahrávat ve full HD, musí jeho majitel hlásit na Úřadu pro civilní letectví. Ten 

stroji přidělí vlastní identifikační číslo, tedy obdobu SPZ. Také pokud 

v červenci 2020 bude osoba mladší 16 let, nemůže s dronem létat. [7] 

 

 

 

Bezpilotní letoun neboli dron je letadlo bez lidské posádky na jeho palubě. 

Druhy řízení jsou dva. První řízení probíhá dálkově, pomocí dálkového 

ovládání, kdy je potřeba lidského pracovníka pro ovládání letounu a letoun 

se ovládá v reálném čase. Druhou variantou je řízení pomocí hardwaru a 

softwaru a zde se dá hovořit o autonomních dronech. Drony také plní funkci 

nosičů snímacích zařízení jako jsou fotoaparáty, videokamery nebo 

infrakamery a jiné další přístroje a čidla. Drony umožňují snadný přístup ke 

zkoumanému objektu jak v interiéru, tak exteriéru. Ve stavebnictví se stále 

častěji využívají drony, které poskytují rychlou, finančně nenáročnou a 

kvalitní práci bez potřeby lidských pracovníků, tedy kromě toho pracovníka, 
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který dron ovládá, pokud není plně autonomní. Čas, který by zabralo měření 

a fotografování daného pozemku bez využití dronu je mnohonásobně vyšší 

než za použití dronu. Ušetřený čas se následně dá využít k práci s daty, které 

nám poskytly drony. Další výhodou je bezdrátový přenos dat, kdy drony 

mohou přenášet aktuální data v reálném čase na server a k datům má 

přístup kdokoliv po celém světě s minimálním zpožděním. Další výhodou je 

přístupnost dronů, kdy se dostanou i do těžce přístupných míst nebo do 

míst, které jsou nebezpečné pro lidského pracovníka.  

6.1 Kontrola stavu konstrukce mostu 

Konstrukce mostu je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat. Mosty 

starší, rizikovější, je nutné kontrolovat každý rok a u méně rizikových každé 

dva roky. Inženýři pravidelně kontrolují mosty, aby případně zajistili 

problémy s korozí, s ložisky, praskání betonu nebo pohyb mostu. Ztráta 

barvy a rez jsou další příznaky, že most vyžaduje další zkoumání. Kontrola 

stísněných prostor nebo spodní struktury mostu je velice nákladná, proto je 

ideální využít dron. Kontrolní práce se bez dronu provádí pomocí 

korečkového dopravníku, který je určen pro extrémní terén. Také pro 

specializovaný nákladní automobil jsou prostory mezi trámy pod mostem 

mimořádně náročné k dosažení a přesnému posouzení konstrukce. Menší 

mosty nejsou kontrolovány nákladním automobilem, protože je automobil 

velmi nákladný. Při kontrole větších mostů inženýři musí do stísněných 

prostorů, jako je například vnitřní prostor nosníků. Kontrola vnitřního 

prostoru se provádí nastavením žebříků a lešení uvnitř nosníků, aby 

inspektoři mohli provádět vizuální kontrolu. Proces nastavení a inspekce je 

časově velmi náročný a vyžaduje 2 nebo 3 osoby a inspektorům hrozí 

nebezpečí. [12], [13] 
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 Obrázek č. 10 Operátor při kontrole mostní konstrukce [10] 

 

 

Obrázek č. 11 Přiblížený detail mostní konstrukce při kontrole 

 

6.2 Termovizní diagnostika obvodového pláště 

Tepelně technické vlastnosti materiálů, které tvoří obvodový plášť budovy 

jsou důležité, protože májí vliv na celkovou energetickou náročnost stavby. 

Vytápění budovy představuje největší podíl z celkové spotřeby energií 
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budovy. Z hlediska úspor a ekologie je vhodné spotřebu a náklady na 

energie minimalizovat.  

Pro odhalování a kontrolu tepelných závad na stavbách je již mnoho let 

používána termovizní technika. Pomocí termokamery lze zobrazit rozložení 

povrchových teplot měřeného objektu a objevit tak místa, která mají 

snížený tepelný odpor, tepelné mosty, netěsnosti okenních rámů, či dveří 

při vyhledávání závad a oprav. 

Možnost využití bezpilotních letounů s připevněnou termokamerou se 

osvědčuje. Při použití bezpilotních letounů dosáhneme výsledku velmi 

rychle, bezpečně, a navíc můžeme získat analýzu snímků z míst, která jsou 

pro ruční kameru velmi těžko dosažitelná. [13] 

6.3 Vizuální kontrola obvodového pláště 

Obvodový plášť stavby musí bezpečně vynášet svoji vlastní tíhu i hmotnost 

stavby, která plášť zatěžuje. Konstrukce obvodového pláště dále musí 

splňovat tepelně izolační předpoklady a stejně tak zvukově izolační 

předpoklady. Pomocí dronu lze pohodlně zkontrolovat stav obvodového 

pláště i v nepřístupných místech a bez ohrožení lidského života. [13], [14] 

6.4 Vytvoření 3D modelu  

Použitím UAV a dronů lze vytvořit mračna bodů a další činnosti 

fotogrammetrie. Mračnem bodů a jeho převedením do 3D modelu se budu 

zabývat v praktické části diplomové práce. 
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Obrázek č. 12 Model v aplikaci Revit (vlastní tvorba) 

 

 

6.5 Diagnostika plochých střech 

Plochá střecha má mnoho výhod, od menší náročnosti na stavební materiál 

až po nižší náklady na pracovní sílu. Plochá střecha může být na řadě 

místech poruchová. Problémy s netěsností se vyskytují i v ploše, například 

kvůli neodborné instalaci, degradaci, zanedbané údržbě či kvůli 

nedostatečné ochraně povrchových vrstev. 

Tepelné zobrazovací systémy poskytují nástroj pro vyhodnocení 

technického stavu ploché střechy. Systém tepelného zobrazování umístěný 

na bezpilotním letounu umožňuje rychle a ekonomicky vyřešit průzkum 

širokých střech v průmyslové lokalitě. Termokamera odhalí problém v celém 

rozsahu pomocí teplotního rozdílu suchého místa a místa s pronikající 

vlhkostí. Užitím termokamery lze zároveň odhalit, jak velká plocha je 

pronikající vlhkostí zasažena. Problém je tak možné nejen lokalizovat, ale 

také stanovit jeho rozsah. 

Střecha nezasažená vlhkostí se ohřívá a ochlazuje pomaleji než vlhká část 

střešní izolace. Termografická kontrola pomocí termokamery umožňuje 

během západu či až po západu Slunce, které celou dobu střechu ohřívalo, 
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jednoduše najít navlhlá místa. Bezpilotní letoun s připevněnou 

termokamerou je nástrojem k rychlé a snadné kontrole velkých ploch 

střech. Bezpilotní letoun může letět nad střechami a není omezen 

nestabilitou povrchu ani převýšením na střechách. Pracovník ovládá dron z 

bezpečného místa na zemi, má okamžitě přehled o stavu střechy a pokud 

zaznamená nějaký nedostatek, může se na něj podrobněji zaměřit. [12], [13] 

6.6 Vizuální kontrola komínů apod. 

Vizuální kontrola je nedestruktivní metodou, která se zaměřuje na zjišťování 

a hodnocení vlastností povrchů a součástí pouhým okem, za pomoci 

speciálních zařízení a přístrojů. Kontroly vyhledávají vady jako třeba trhliny, 

nebo může být posuzována kvalita povlaku, drsnost povrchu, měření či 

kontrola závitů. Často se musí kontrolovat místa jako komíny budov nebo 

vysoké tovární komíny, která jsou pro člověka obtížně dosažitelná. Použitím 

bezpilotních prostředků (UAV) s kamerou lze dosáhnout efektivního a 

ekonomického řešení takto nedostupných míst. Pracovník pomocí ovladače 

letounu nasnímá všechna potřebná data pro další analýzu a pracuje s 

detaily na bezpečném místě na zemi. [13], [14] 

 

6.7 Kontrola skutečného stavu  

Drony, jak už bylo uvedeno, mohou nést jakékoliv přístroje k měření a 

získaná data mohou v reálném čase přenášet na server, z kterého máme k 

naměřeným datům přístup kdekoliv a kdykoliv. Pomocí dronu můžeme 

srovnávat data plánovaná a data aktuální (skutečná). Získáme tak reálný 

pohled na stavbu, a to v jakém stádiu jsou provedené práce a zda probíhají 

podle harmonogramu. Drony se používají hlavně na větších stavbách, kde 



31 

 

pohyb na staveništi je dronem daleko jednodušší a ušetří čas i peníze než 

samotný pohyb lidského pracovníka po staveništi. 

 

Obrázek č. 13 Kontrola skutečného stavu pomocí dronu.  

 

Dalším využitím dat z dronu je kontrola investorem ale také vedoucími 

pracovníky. Odpadá nutnost fyzické přítomnosti na staveništi, protože mají 

přístup online a mohou sledovat aktuální situaci ve výstavbě. Investor a 

projektanti také mohou využít těchto dat v plánovací fázi stavby, kdy lze 

vsadit 3D model přímo na danou parcelu a mohou posoudit architektonický 

a urbanistický vzhled stavby. Další možností využití dronu je monitoring 

pracovníků na stavbě. Dronem můžeme zkontrolovat vytížení pracovníků a 

přes mobilní telefon můžeme na dálku reagovat na méně nebo naopak více 

pracovních sil a tím se zvyšuje produktivita práce, což je cílem každého 

stavebního projektu. Monitorovat lze také bezpečnost práce, kdy se pomocí 

dronu dohlíží na dodržování bezpečnosti při práci. Další výhodou kontroly 
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dronem je dohled na dodržování technologických postupů na stavbě a tím 

minimalizování rizik. [13] 

Obrázek č.14 Dron sledující dění na staveništi  

 

6.8 Čištění fasád a oken 

Firma Aerones vyvinula dron, který zvládne mytí oken a fasády. Takový dron 

se dá využít hlavně při práci na výškových budovách. Dron podle firmy 

dokáže čistit okna výškových budov až třicetkrát rychleji než člověk. Při 

variantě mytí pomocí dronem eliminujeme možnost pádu člověka z výškové 

budovy. Jedná se o třímetrový dron, který je osazený 12 vrtulemi a je také 

vybaven hadicemi s tlakem vody až 500 barů, houbami na čištění a palubní 

kamerou, která umožňuje pracovníkovi sledovat a řídit jeho činnost. 

Nevýhodou současných dronů pro boj s požárem je výdrž akumulátoru, 

která při umytí několik stovek oken denně je velmi limitující. Dronu energii 
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dodává kabel, kterým je dron propojen k velké baterii na zemi. Voda je do 

dronu přiváděna hadicí z pozemní nádrže. Současné drony umí operovat ve 

výšce maximálně 350 metrů nad zemí. Konstruktéři vyvinuli pro dron vlastní 

stabilizační systém, který odolává povětrnostním podmínkám, které se u 

výškových budov nacházejí. Dron váží 55 kilogramů a bylo nutné myslet na 

bezpečnostní řešení, proto je shora jištěn bezpečnostním lanem, aby 

nehavaroval na zem. Na obrázku č.15 je fotografie dronu při práci. [13],[15] 

 

Obrázek č.15 Dron umývající okno 

6.9 Hašení požárů 

Pro hasiče je výhodou používání dronů při požárech struktur a při pátracích 

a záchranných misích. Drony umožňují hasičům rychle a efektivně 

vyhledávat nebezpečné požáry, sledovat a monitorovat velký požár a jeho 

okolí. Dron s optickým zoomem nebo infračervenými kamerami může 

detekovat lidi v nepříznivých a jiných scénách s nízkou viditelností. Zvláště 

při hašení mrakodrapů, kdy má hasičské auto maximální rozpětí žebříku 70 

metrů je dron schopen hasit ve výšce 300 metrů, kam vystoupá za minutu. 

[15],[16] 
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Obrázek č. 16 Schéma rozdílu dosahu dronu a hasičského vozu  

 

 

6.10  Ocenění stavby   

Drony lze využít při zpracování znaleckých posudků, oceňování nemovitostí, 

kdy při neexistenci dokumentace skutečného stavu můžeme dronem 

zaměřit požadovaný objekt. V praktické části nacením výrobní halu pomocí 

naskenovaného mračna bodů. Další využití dronů je při pasportizaci 

stávajícího stavu objektů a zjištění, v jakém aktuálním stavu objekty jsou. 

Získaná data jsou následně využívána k tvorbě tzv. ortofoto snímků, 

fotoplánů, šikmých snímků a fotomozaik.  

 

6.11 Drony s využitím mimo stavebnictví 

6.11.1 Energetika 

Bezpilotní letouny (UAV) se využívají i v oblasti energetiky, především pro 

účel různých kontrol. Vzhledem k charakteru energetických zařízení 
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a elektrického vedení, musí být kontrolovány rozsáhlé oblasti nebo 

nedostupné výšky. [17] 

 

Produktovody a rozvody tepla 

Produktovody a rozvody tepla musí být pečlivě a pravidelně kontrolovány. 

Často se stává, že čím vyšší je pravděpodobnost poškození trub, tím těžší je 

jejich kontrola z důvodu nedostupnosti. Instalace vestavěných měřicích 

systémů (průtokoměry, měřiče tlaku) je finančně náročná, a navíc 

nezahrnuje všechna riziková místa. Využití bezpilotních prostředků s 

připevněnou kamerou je vhodnou variantou řešení. Jedná se o systém, 

který může létat po celé délce potrubí, zaznamenávat a zobrazovat 

sledovanou scénu v reálném čase. Horká voda unikající z podzemních 

potrubí způsobuje ohřátí okolní zeminy, které lze pomocí termokamery 

zaznamenat. Dronem tak lze zjistit, kde je potrubí narušené i pod zemí a 

odpadá nutnost vykopání kilometrů potrubí pod zemí pro objevení místa 

úniku. [17] 

 

 

Obrázek č. 17 Dron při inspekci rozvodů  
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Inspekce vysokého napětí 

Přenosová a distribuční síť je složitý systém vedení propojených elektrických 

zdrojů, transformátorů a spotřebičů. Při výskytu poruchy v těchto 

systémech je taktéž obtížné provést kontrolu. Bezpilotní letoun (UAV) s 

termokamerou je užitečným nástrojem k takovým kontrolám. Největší 

výhodou je fakt, že odpadá nutnost odstavení elektrického zařízení, které 

lze kontrolovat za plného provozu a tím je dosaženo také autentičtějších 

výsledků. [17] 

Obrázek č. 18 Dron při inspekci elektrického vedení  

Inspekce fotovoltaiky 

Prevencí problémů s fotovoltaickými panely je pravidelná kontrola. Kontrola 

pomocí termokamery je ideální, protože teplotní extrémy na fotovoltaických 

panelech se zobrazí velmi dobře v termogramu (= obraz získaný s pomocí 

termokamery). Panely jsou převážně umístěny na šikmých střechách nebo 

v nepřístupných místech, není tak možné se bezpečně přiblížit s ruční 

kamerou. 
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Obrázek č. 19 Snímek z dronu při inspekci fotovoltaiky. 

 

6.11.2 Zemědělství 

 

NDVI snímkování 

Indexy vegetační vyjadřují vztah mezi odrazivostí v intervalu červené 

viditelné části spektra (600–700 nm) a spektra v blízké infračervené části 

(přibližně 700–900 nm). Nejpoužívanějším indexem je poměrový NDVI index 

(= Normalized Difference Vegetation Index), který dává do vztahu 

normalizovaným poměrem odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké 

infračervené části spektra. 

V zemědělství, při snímání rostlin je brána v potaz jejich rozdílná odrazivost 

a absorpce různých částí elektromagnetického spektra. Důležitá je však 

vysoká odrazivost blízkého infračerveného pásma, která lidským okem 

nelze rozeznat. Pokud rostlina trpí nedostatkem vody (vodním stresem), 

nastane snížení odrazivosti, a to dříve, než se stres projeví ve viditelné části 

spektra. S využitím termokamery zachycující infračervenou část spektra lze 

takové rostliny zaregistrovat mnohem dříve a tento problém včas řešit. [13], 

[17] 
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Obrázek č. 20 Dron při NDVI snímkování 

 

Zalesňování lesů 

Firmě DroneSeed se podařilo sestavit drony pro zalesňování lesů po 

rozsáhlých požárech. Vysazování stromů v odlehlých lesích bývá 

komplikované a pomalé. Drony mohou nejen vysévat semena stromů na 

špatně přístupných místech, ale také postřikovat invazní druhy rostlin nebo 

sledovat zdravotní stav lesních porostů. Postup těchto dronů je, že nejprve 

zmapují oblast výsevu lesa ve 3D a vytipují místa, která jsou pro výsev 

dřevin nejvhodnější. Vybraná místa pak postříkají herbicidem, aby semena 

dřevin měly dost prostoru. Nakonec se drony pustí do výsevu semen, 

která vystřelují rychlostí 384 km/h. Drony zvládnou vysévat až 800 semen za 

hodinu. Lidský zaměstnanec potřebuje na správné vysetí stejného počtu 

semen celý den. Drony jsou tak nejen rychlé, ale také finančně úsporné. [18] 
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Obrázek č. 21 Drony při mapování oblasti  

 

Drony při pomoci s drenáží 

Za první republiky se na polích intenzivně budovaly drenáže. Později však, 

zvláště v 90. letech, se prudce měnily vlastnické vztahy. Dřívější zemědělská 

družstva věděla, kde se drenáže nacházejí, ale poté co se půda rychle 

prodávala, povědomí o jejich umístění zmizelo. Pokud se drenážní potrubí 

ucpe, vznikne na poli lokální „vodní kolo“. Potrubí drenáže také ničí 

zemědělské stroje. Pomocí termokamery umístěné na dronu je možné 

drenáže zmapovat a problémům předcházet (viz obrázek č.22). [17] 
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Obrázek č. 22 Detekce drenážního potrubí na poli 

 

6.11.3 Těžební a zpracovatelský průmysl 

V těžebním a zpracovatelským průmyslu je nutno provádět zejména 

inspekce budovaných nebo stávajících zařízení, staveb a ploch, zde je využití 

zaměřeno zejména na vytváření 3D modelů, map, dokumentaci skutečného 

stavu a výpočty.  Pro těžební průmysl je využití UAV vhodné pro výpočty 

objemu předpokládaného těžení materiálu, stejně tak pro výpočty již 

vytěženého nebo zpracovaného materiálu. Bezpilotním letounem (UAV) lze 

v krátkém časovém horizontu provést sběr dat potřebných pro modelování 

a jejich následným zpracováním lze získat přesný model. Pomocí modelu lze 

jednoduše a přesně vypočítat úbytek nebo naopak nárůst materiálu. [13], 

[17] 
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Obrázek č. 23 Snímek z dronu pro výpočet kubatur  

 

6.11.4 Bezpečnost 

 

Záchranné a pátrací akce 

Při záchranných a pátracích akcích není vždy možné využít vzhledem k 

nedostatku kapacit nebo času vrtulníky nebo klasická letadla. V takových 

situacích je možné a také výhodné využít bezpilotní prostředky k průzkumu 

těžce dostupných nebo životu nebezpečných míst. Bezpilotní letoun (UAV) 

nesoucí RGB kameru nebo termokameru dokáže pomocí nadhledu, ze 

kterého snímá, detekovat předměty a osoby, které jsou zájmem 

vyhledávání. Nastavením přesných rozsahů teplot na termokameře je 

možné zobrazovat například pouze teploty blízké teplotám lidského těla a 

nezobrazovat okolní nežádoucí teplotní rozsahy. To umožňuje vyhledávat 

skutečně rychlé a oproti RGB kamerám není nutné detailně prohledávat 

celou oblast zájmu. Na bezpilotní prostředek lze umístit náklad, který 
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donese a případně upustí dron v místě potřeby. Je to možnost zefektivnění 

práce záchranářů a zkrácení doby nutné pro záchranu. Dron uveze 

předměty jako telefon, svítilnu, lékárničku a mnohá další břemena. [17] 

 

 

Obrázek č. 24 Snímek z dronu při pátrací akci  

 

 

Monitoring 

Naprogramované lety, při kterých bezpilotní prostředek dokáže po předem 

určených bodech prolétnout požadovaný prostor, je velmi efektivním 

způsobem využití. Při doplnění o programy pro rozpoznání předmětu, osob 

a pohybu je efektivita ostrahy násobně vyšší. Využití UAV nespočívá pouze v 

létání v předem stanovených bodech, ale i jako dlouhodobě “zavěšený” 

bezpilotní prostředek. Napájení akumulátoru pomocí inteligentních 

nabíjecích systémů napájí UAV ze země a umožňují jeho téměř nekonečný 

provoz. [13], [17] 
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Obrázek č. 25 Ukázka zadání oblasti monitoringu dronem 

 

Ochrana zvířat před pytláky 

Drony provádějí letecký průzkum a mohou ohlídat prostředí, kde zvířata žijí. 

Pytláci, především v Africe, nenechají zvířata na pokoji. Pro ochranu zvířat 

mohou sehrát stěžejní roli drony, které podporuje umělá inteligence. Umělá 

inteligence může na snímcích nebo videosekvencích získaných drony rychle 

identifikovat slony a další zvířata, jako třeba nosorožce. Lze také objevit 

pytláky a okamžitě vyhlásit poplach pro ozbrojené strážce zvířat. [17] 
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Obrázek č. 26 Ochrana a monitorování ohrožených druhů zvířat 

 

Drony mají daleko více využití, vybral jsem jen nejzajímavější pro moji 

diplomovou práci. Nejčastěji se drony používají pro fotografování a 

filmování. 

 

 

 

 

Vybral jsem záměrně pouze technologie, které lze uplatnit ve stavebních 

projektech a lze s jejich pomocí získat data umožňující další práci 

s konkrétním cílem.  

7.1 Standardní RGB kamera  

Standardní kamera pro záznam videa či snímků je připevněna na tělo 

dronu. Primitivní kamery zachytí snímky v nízkém rozlišení, zatímco 

profesionální kamery zachytí snímky ve velmi vysokém rozlišení. Primitivní i 

profesionální kamera však dokáže zachytit daný objekt z ptačí perspektivy. 

Specializovaný software umí využít klasické fotografie a videa z kamer pro 

podklady k dalšímu zpracování. Největší využití ve stavebních projektech má 
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pro fotogrammetrii. Fotogrammetrie je využívána k vytváření map, 

průzkumu země. Dříve byly prováděny lety s klasickým letadlem, teprve až 

rozvoj UAV dodal fotogrammetrii přesnost a možnosti další využití. Hlavním 

výstupem je mapa, měření, výkres nebo 3D model objektu, ve kterých lze 

dosáhnout přesnosti až 1 cm na 1 pixel. Pro stavebnictví to znamená 

měření délek a objemů ve vytvořených modelech, které snadno manuálně 

ověříme pomocí metru. V praxi je ale spousta míst, které je obtížné fyzicky 

ověřit (např. objemy zeminy, výkopků, nepřístupné plochy střech aj.). [11], 

[19], [20] 

 

7.2 Kamera s optickým zoomem  

Tento typ kamer se nejčastěji využívá při inspekci budov nebo průmyslových 

objektů. Je to kamera umožňující digitální i optický zoom (zvětšení). 

Umožňují zisk dat z nedostupných míst nebo z míst nákladných pro fyzickou 

kontrolu s ruční kamerou. Mnohonásobným přiblížením umožní pohled na 

požadovaný objekt při bezpečné vzdálenosti dronu od objektu. Často jsou 

tyto kamery doplněny o stabilizátor, který umožní ostrost snímků, protože 

eliminuje otřesy, vibraci a další negativní vlivy. [19] 

7.3 Termokamera  

Termokamery jsou po standardní RGB kameře druhou nejužívanější 

technologií termovizních systémů. Termovizí lze poměrně snadno odhalit 

problémová místa jako únik tepla nebo zatékání vody pod střešní plášť, 

proto se využívá při inspekci objektů technologických, průmyslových, nebo 

pro bydlení. Termovizním systémem lze snadno identifikovat odlišné 

vlastnosti a odhalit místo poruchy. [11, str. 56–58] 
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Princip kamery s termovizí je na základě tepelného záření, které každý 

objekt vyzařuje. Je to pasivní zobrazovací přístroj, který nepotřebuje 

přisvícení. Pouhým lidským okem je infračervené záření neviditelné. Při 

stoupající teplotě se vlnová délka vydaného záření zkracuje. Čip 

termokamery snímá elektromagnetické záření s delší vlnovou délkou (760 

nm – 1 mm), které odpovídají infračervenému záření, zatímco klasická 

kamera zachytí elektromagnetické záření v tzv. viditelném světle (400nm – 

750 nm). Čip termokamery zaznamenává dopadající infračervené záření a 

každá teplota má odlišnou vlnovou délku, proto je možné graficky vykreslit 

plochy s různou teplotou na povrchu. V současné době se kombinuje RGB 

kamera s termokamerou pro přesné snímky a zároveň zjištění porušeného 

místa. [14], [20] 

 

 

Obrázek č. 27 Snímek z dronu při inspekci termokamerou 
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Obrázek č. 28 Elektromagnetické barevné spektrum  

 

7.4 Laserový skener  

Laserové skenery se do vzduchu dostaly s rozvojem technologií. Fungují na 

principu měření doby odrazu laserového paprsku. Výstupem je mračno 

bodů a je podobný výstupu z fotogrammetrie. Užitím laserových skenerů 

získáme přesnost (1-3 cm), výsledné body však ponesou informaci pouze 

mračna bodů, neponesou informaci o barvě a výsledkem je černobílé 

mračno bodů, což může být limitující. Laserové skenery je vhodné použít do 

interiérů mapování drátů elektrického vedení nebo na hodně členité 

objekty. [21] 

Při využití laserového skeneru je největším negativem pořizovací cena, 

protože i nejlevější drony na trhu stojí milion korun. Dražší dron včetně 

pořízení softwaru se vyšplhá na desetinásobek. [21, str. 57 a 11] 
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7.5 Mračno bodů  

Mračno bodů neboli Point Cloud je množina bodů popisujících povrch 

terénu a předmětů na něm a hlavním výstupem je mapování. Data 

z mapování slouží jako podklad pro další využití. Pomocí mračna bodů lze 

relativně snadno přenést aktuální stav daného území do 3D modelu. 

Mračno bodů generuje trojúhelníkové sítě, vrstevnice, modely. [22]. Můj 

soubor pro praktickou část obsahuje téměř 35 milionů jednotlivých bodů.  

 

Obrázek č. 29 Mračno bodů v aplikace ReCap (vlastní tvorba) 

 

Shrnutí mračna bodů: 

➢ v aplikaci Revit a ReCap se obecně chová jako objekt modelu 

➢ zobrazuje různé pohledy modelování, například 3D pohled, půdorysy 

a řezy a další 

➢ mračno bodů lze přesunovat, kopírovat, odstraňovat, otáčet, zrcadlit 

ale také lze měřit vzdálenost 

➢ ořezává pomocí půdorysů, řezů a ořezových kvádrů 
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8.1 Výhody  

Největší výhodou bezpilotních letounů je bezpečnost operátora při práci 

v nepřístupném nebo nebezpečném prostředí. Místa zasažená živelnou 

pohromou, vulkanické oblasti, území pohlcená radioaktivitou, území, kde 

není možné létat z bezpečnostních důvodů – již zmíněné konstrukce mostů, 

kontroly komínů a jiné. Další výhodou je nižší pořizovací cena i provozní 

náklady, variabilní a operativní využití. Při nízké výšce letu získáváme vysoké 

detaily snímaného území. Jeden nálet zvládne pořídit snímky šikmé, 

vodorovné i svislé. Bezpilotní prostředky (UAV) létají blízko objektu, mohou 

být využity v rizikových situacích a přenáší získaná data v reálném čase na 

pozemní stanoviště. [23], [34] 

 

8.2 Nevýhody 

Nevýhodou UAV je omezený operační dosah, dále omezená nosnost 

břemen a přístrojů a také různé regulace a právní podmínky pro povolení 

k letu v jednotlivých státech. UAV na území České republiky spadají pod 

kontrolu ÚCL (Úřad pro civilní letectví) i malé bezpilotní letouny, které musí 

být registrovány a následně se přidělí číslo OK – XXX. Další nutností je 

kvalifikovaný pilot, který musí absolvovat přezkoušení (viz kapitola 4) a 

nesmí ztratit vizuální kontakt s letounem. Nevýhodou také je omezení ve 

vzdušném prostoru. [23], [34] 
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Stavebnictví je považováno za velmi konzervativní obor, kde se 

technologické novinky objevují zřídka. Při plánování stavby a samotné 

výstavby dochází k nedostatkům ve spolupráci mezi zainteresovanými 

stranami. Dochází proto potom k nedodržení harmonogramu plánované 

výstavby, překročení výdajů a případným změnám v projektové 

dokumentaci.  

V roce 2014 Evropská unie vyhlásila užitečnost BIM pro veřejné sektory a to 

Směrnicí 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek za použití metody BIM. 

Dále v říjnu roku 2016 vstoupil v České republice do platnosti zákon 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. [24], [25], [26] 

9.1. Building Information Modelling  

Building Information Modelling (BIM) je inteligentní a moderní proces pro 

tvorbu a správu projektu, který je založen na modelu. Využívá se na 

modelování ve 3D s doplněnými informacemi pro lepší koordinaci všech 

zúčastněných stran. Informační model mimo stavebnictví slouží pro 

vodohospodářství, inženýrské sítě nebo dopravní stavby. Často se uvádí 3D 

model jako BIM, což je nepravdivé tvrzení, protože 3D model je jen část 

informačního modelu. BIM obsahuje data ze všech cyklů stavby jako 

databáze dat projektové dokumentace, pro správu budovy neboli facility 

management, rekonstrukce až po případnou demolici. 

Dnešní projektová dokumentace je závislá na 2D výkresech a textových 

polích. BIM Model řeší zobrazení ve 3D a doplňují ho nesené časové, 

nákladové a další informace o objektu. [24], [25], [27]    
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9.2. Scan to bim 

V následujících kapitolách si přiblížíme proces vytvoření informačního 

modelu. Vytvoření informačního modelu budovy (BIM) pomocí 3D mračna 

bodů z laserového skenování objektu. Software pro tvorbu je popsán 

v podkapitole 8.1.1.  

 

 

9.2.1. Sběr dat  
 

Zatím nejvíce výhodné jsou BIM modely stávajících budov určené pro 

rekonstrukci nebo pro dokumentaci skutečného stavu. Skenování může 

probíhat přístrojem statickým nebo mobilním. V případě skenování pomocí 

bezpilotního letounu (UAV) je nutné seznámit se s prostředím a zvolit 

vhodnou metodu náletu. Použití UAV nalezne využití při nedostupných 

plochách objektu, zejména střechách, kam je obtížné nebo nemožné umístit 

mapovací systém. [28] 

 

9.2.2. Zpracování dat  
 

Výsledné skeny jsou spojeny vhodným softwarem do mračna bodů. Mračno 

bodů se očistí od nežádoucích bodů (např. odraz budovy). [29]  

Mračno bodů je shluk souřadnic XYZ v prostoru, rozhodně není BIM 

modelem. Může nést informaci o barvě bodu, která je v odstínech šedi nebo 

RGB. Hustota mračna bodů je závislá na použitém skeneru. Výsledné 

mračno bodů umožňuje další zpracování v softwarech pro 3D modelování. 

Mračno bodů slouží jako takový „podklad“ pro vytvoření informačního 

modelu. Já jsem pro výsledné mračno bodů použil program Revit. [27], [30] 
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9.2.3. Software pro BIM 

 
Software pro BIM umožňuje modelování 3D modelů objektu a stavebních 

prvků jako oken, dveří, zdí nebo potrubí a vzduchotechnických jednotek. 

Práci usnadní předdefinované rodiny dostupné přímo v softwaru nebo je 

možné stažení v online knihovnách. Informační model je velmi efektivní a 

v daných oborech je dokonce BIM při projektech povinný. Na trhu je velký 

výběr softwarů pro modelování. Mezi nejznámější výrobce softwaru patří 

GRAPHISOFT s programem ARCHICAD a Autodesk s programy Revit, BIM 

360. [31]  

 

GRAPHISOFT ARCHICAD  

Archicad patří mezi první a velmi rozšířené BIM software a je určen pro 

realizační firmy, stavební projekce a architektonická studia. Je možné 

propojení s 3D modelovacím softwarem Rhino. [32]  

 

Autodesk Revit  

Umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvků při vytváření 

stavebních projektů. Slouží k architektonickým, stavebním účelům a účelům 

pro TZB v rámci informačního modelování budov. Revit poskytuje plnou 

obousměrnou asociativitu – změna v kterémkoliv místě projektu se tak 

okamžitě projeví ve všech ostatních součástech projektu (pohledy, 

perspektivy, detaily, výkazy, řezy). [31] 

 

Autodesk BIM 360  

Autodesk BIM 360 je sada řešení založená na web-cloud technologii, 

zaměřená na sdílení, analýzu a zpracování projekčních dat a jejich plynulý 

tok od koncepčního návrhu a schvalování, přes projekci až na staveniště. 

[33]  
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Předmětem této diplomové práce je vytvoření 3D modelu s využitím 

metody skenování dronem. Pro tvorbu modelu byla vybrána výrobní hala 

v Jižních Čechách. 

 

 
Obrázek č. 30 Pohled na vstupní část výrobní haly (vlastní tvorba) 

 

 

Před náletem je nutné se seznámit s prostředím a zvolit vhodnou metodu 

náletu. Vybudování bodového pole v závazných systémech S-JTSK a Bpv 

patří do přípravných prací, dále tvorba letového plánu a samotný nálet 

dronem pro zisk dat. Mezi přípravné práce patří budování bodového pole v 

závazných referenčních systémech S-JTSK a Bpv vysvětlit, tvorba letového 

plánu a nálet s bezpilotním prostředkem pro získání měřických dat. 

Mračno bodů získané z vyhodnocení dat se vždy musí očistit od 

přebytečných a špatně vyhodnocených bodů. V mém případě se jednalo o 

očištění odrazů skenované výrobní haly a odstranění propojovacího 

koridoru.  
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10.1. Použitý dron pro nálet 

Pro nálet byla použita kvadrokoptéra Phantom 4 Pro+, která je vybavena 

výkonnými motory, pozičními systémy GPS a GLONASS, 4K Ultra HD 

kamerou umístěnou na 3-osém stabilizovaném závěsu s integrovaným 

systémem Lightbridge pro přenos obrazu, s pozičním systémem, anti-

kolizními čidly a mnoha dalšími funkcemi (viz obrázek č. 31). 
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Technické parametry dronu Phantom 4 Pro:

 

Obrázek č. 31 Výtah technických parametrů použitého dronu  
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Obrázek č. 32 Ovladač dronu DJI Phantom 4 Pro+ 

 

CENA POUŽITÉHO DRONU: 45 000 Kč 

 

10.2. Příprava dronu a příslušenství 

Před použitím je důležité provést základní úkony, jakými jsou: 

➢ Kontrola dronu 

➢ Nabití baterií 

➢ Příprava nářadí – šroubováky, klíče, kleště, lepící pásku atd. 

➢ Mapové podklady 

➢ Příslušenství [35] 
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Je třeba zkontrolovat nabití všech baterií, ve fotoaparátu, dálkovém ovládání 

dronu, monitorech k přenosu obrazu, mít připravenou paměťovou kartu ve 

snímacím senzoru. 

 

Pro ovládání dronu DJI Phantom 4 Pro+ je potřeba: 

➢ dálkový ovladač 

➢ aplikace DJI Go 

➢ chytrý telefon, tablet (nebo je displej součástí ovladače) [35] 

 

Aplikace DJI GO 

Mobilních aplikací pro let je spousta, vybral jsem si aplikaci přímo od DJI, 

výrobce použitého dronu.  Aplikace DJI GO je zdarma ke stažení pro Android 

i iOS. Prostřednictvím této aplikace vidíme v reálném čase video z kamery 

umístěné na dronu. Zaznamenává také počet odlétaných hodin a 

vzdálenosti. V aplikaci nalezneme také přehled leteckých dat. Pro usnadnění 

manipulace s dronem je aplikace doplněna o letecké módy. Nazvala je 

Inteligentní letecké módy (Intelligent Flight Modes) a je jich pět: [35] 

 

➢ Home Lock – operátor dronu odletí kamkoliv a po aktivaci tohoto 

módu se dron kdykoliv vrátí zpět do místa 

 

➢ Course Lock – dronu se uzamkne poloha a pohybuje se po přímce 

vpřed a vzad s možností rotace kolem své osy 

 

 

 

➢ Waypoints – na kruhu lze umístit několik úchytných bodů, kterými 

dron prolétá 
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➢ Follow Me – při tomto módu dron sleduje uživatele z bezpečné 

vzdálenosti a zachycuje záběry. 

 

➢ Point of Interest – dron se pevně ukotví k libovolnému objektu nebo 

místu a kolem něj pak krouží, tento mód byl využit při mém náletu 

v pro praktickou část [35] 

 

 

10.3. Lokalita 

Předmětem této diplomové práce je vytvoření 3D modelu s využitím 

metody skenování dronem. Pro tvorbu modelu byla vybrána výrobní hala 

v Jižních Čechách. 

 

 

Obrázek č. 33 Půdorys výrobní haly z ptačí perspektivy (vlastní tvorba) 
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Obrázek č. 34 Západní pohled z ptačí perspektivy pomocí dronu (vlastní tvorba)  

 

10.4. Letový plán 

Před náletem je třeba promyslet letový plán. Musíme znát náletovou výšku, 

měřítko snímku a konstantu kamery. Před náletem musíme zmapovat 

snímkované území a povětrnostní vlivy a případné elektrické vedení 

v náletové lokalitě. Na povětrnostní vlivy se musí brát zřetel, protože 

s bezpilotním prostředkem (UAV) lze létat pouze do rychlosti větru 5 m/s.  

Vzhledem k lokalitě výrobní haly, která není umístěna v zástavbě a leží na 

rovině, je to rozhodující podmínka pro start letu. 
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10.5. Nálet 

Nálet s dronem DJI Phantom 4 Pro byl proveden pomocí inteligentní letecké 

metody point of interests. To znamená, že dron se pevně ukotvil k výrobní 

hale, kolem které kroužil a přenášel obraz v reálném čase v kvalitě 4K Ultra 

HD. Výstup z dronu dále použiji v programu ReCap pro vytvoření 3D 

modelu. (viz obrázek č.35) 

 

Obrázek č. 35 Schéma pevného ukotvení k objektu 

 

 

11.1. Úvod 

Cílem praktické části diplomové práce je ukázka využití bezpilotních 

prostředků (UAV). Vytvořím 3D model budovy pomocí laserového skenování 

zaznamenané dronem. Výstupem z dronu je mračno bodů, které je 

popsáno v předešlé kapitole. V podkapitolách bude popsána tvorba modelu 

pomocí mračna bodů v programech od Autodesku – ReCap a Revit. 
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11.2. Práce v ReCap 

Převedení mračna bodů bylo v minulosti složitějším procesem, protože 

neexistovaly postupy generující stavební prvky (např. sloupy, zdi, potrubí, 

vzduchotechnické jednotky a ostatní zařízení). Dnešní software však 

generování umožňuje a není potřeba vše tvořit manuálně. Na trhu existuje 

spousta software a rozšíření pro BIM programy, které dokáží identifikovat 

stavební prvky v souboru mračna bodů. Modelování vzniklo na základě 

mračna bodů, abych ukázal možnost využití bezpilotního letounu (UAV) ve 

stavebnictví. Velikost objektu nebyla zjišťována v programu Revit, protože 

mé mračno mělo více než 35 milionu bodů a tím by bylo velice náročné na 

hardware počítače. Použil jsem proto již zmíněný program ReCap, který 

zvládne převod mračna bodů do formátu pro program Revit. 

V programu ReCap lze snadno přeměřit vzdálenost pomocí několika režimů 

měření (viz obr. 36). V ReCapu pomocí měření vzdálenosti ověřím správnost 

modelu se skutečností, kdy s digitálním dálkoměrem prověřím skutečné 

rozměry objektu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 36 Měření v programu ReCap 
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11.2.1. Filtrace, čištění a ořez mračna bodů 

Vstupní úprava mračna bodů je odstranění odrazů objektu nebo zcela 

nepotřebných bodů. V mém mračnu bodů jsem odstranil i spojovací koridor 

(viz obrázek č. 37), který není využívaný. Podporovaný formát pro program 

ReCap je “.rcp“. Další podporované soubory jsou například: “.ptx“, “.pts“, 

“.rxp“. “fls“, “.e57“ a spousty dalších. Model před tzv. „očištěním“: 

 

Obrázek č. 37 Označení nepotřebných bodů (vlastní tvorba)  

Model po odstranění nepotřebných bodů:

 

Obrázek č. 38 Mračno bodů po odstranění bodů, tzv. očištěný model. 

(vlastní  tvorba)   
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Severní pohled na výrobní halu: 

 

Obrázek č. 39 Severní pohled v programu ReCap na objekt a parkoviště (vlastní 

tvorba) 

 

Na obrázku č.40 je východní pohled na vstup do výrobní haly. Z mračna 

bodů lze rozpoznat okenní a dveřní otvory.   

 

Obrázek č. 40 Východní pohled na výrobní halu 
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Pohled z jižní strany výrobní haly. Z mračna bodů lze rozpoznat prvky jako malé 

okenní otvory, ocelová pásová okna a rozvody vzduchotechniky.  

 

Obrázek č. 41 Jižní strana výrobní haly (vlastní tvorba)  

 

 

Západní pohled na výrobní halu, kde můžeme identifikovat v mračnu bodů 

ocelová pásková okna a také světlíky na střeše.  

 

Obrázek č. 42 Západní pohled na výrobní halu (vlastní tvorba) 
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Pohled na střešní krytinu v mračnu bodů. Lze identifikovat střešní světlíky, 

ostatní prvky jsou stejné jako u obrázku č. 42.  

 

Obrázek č. 43 Pohled střešní krytinu (vlastní tvorba) 

 

11.2.2. Srovnání skutečného stavu a mračna bodů 

Níže jsem porovnal fotografie skutečného stavu pořízeného fotoaparátem a 

modelu mračna bodů programu z Autodesk ReCap. 

 

Obrázek č. 44 Vstup do výrobní haly (vlastní tvorba) 
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Obrázek č. 45 Vstup do výrobní haly v aplikaci ReCap (vlastní tvorba) 

 

 

 

Obrázek č. 46 Severovýchodní pohled (vlastní tvorba) 
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Obrázek č. 47 Severovýchodní pohled v aplikaci ReCap (vlastní tvorba) 

 

 

Obrázek č. 48 Jižní pohled (vlastní tvorba) 

  



68 

 

 

Obrázek č. 49 Jižní pohled v aplikaci ReCap (vlastní tvorba) 

 

 

Obrázek č. 50 Západní pohled (vlastní tvorba) 
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Obrázek č. 51 Západní pohled v aplikaci ReCap (vlastní tvorba) 

 

11.2.3. Ověření modelu se skutečnými rozměry 

Pro ověření modelu a zjištění případné chyby jsem digitálním dálkoměrem 

(viz obrázek č.53) změřil po obvodě všechny obvodové pláště výrobní haly. 

Do tabulky (viz tabulka č.2) jsem zaznamenal míry z modelu a míry 

naměřené digitálním dálkoměrem a jejich rozdíl. Model jsem ověřil 

v aplikaci Autodesk ReCap, kde jsem provedl ověření vzdáleností pomocí 

funkce měření (viz obrázky č. 53 a č. 54).  

 

Obrázek č. 52 měření úseku „A“ pomocí dálkoměru (vlastní tvorba) 
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Schéma měřených úseků pomocí digitálního dálkoměru. Příloha č.1 a č.2 

obsahuje zvětšené schéma. 

 

Obrázek č. 53 Schéma označených měřených úseků (vlastní tvorba) 

 

Detail A obsahuje úseky H, I, J a K:  

 

Obrázek č. 54 Detailní schéma (vlastní tvorba)  
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Model se ve většině ověřovaných místech od přeměření digitálním 

dálkoměrem lišil do jednoho centimetru. Z jedenácti měřených úseků vyšlo 

sedm měření naprosto přesných, rozměry kolem 25 m měly chybu 

v modelu - 1 cm a u nejdelší vzdálenosti (téměř) 100 m byla chyba v modelu 

- 5 cm. Lze tak konstatovat, že naskenovaný model je správný pro další 

modelování, protože je velká pravděpodobnost, že jsem s digitálním 

dálkoměrem neměřil přesně. Pro další využití se jedná o dostačující model.  

 

Tabulka č. 2 Porovnání rozměrů (vlastní tvorba) 

 

11.3.  Práce v Revitu 

Model byl zpracován softwarem Revit verze 2019.3 od společnosti 

Autodesk. Je to nástroj pro tvorbu BIM modelů, který se používá jak ve 

světě, tak v České republice. Dalším kritériem pro vyběr Revitu byl fakt, že 

firma Autodesk po registraci na webových stránkách poskytne neomezené 

verze svých softwarových produktů zdarma. Nejznámější programy od 

Autodesku jsou AutoCad a ArchiCad, které slouží pro plánování staveb. 

Typické soubory pro Revit mají koncovku “. RVT“. Šablony, které máme na 

výběr při zakládání projektu mají koncovku “. RTE“. Knihovna prvků se 
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v Revitu nazývá rodina a má koncovku “. RFA“. Pomocí rodiny se ukládají 

veškeré prvky, které tvoří náš model (zdivo, dveře, stropní konstrukce, 

střechy, fasáda...). Rodiny lze stáhnout z internetových knihoven prvků, kde 

řada výrobců poskytuje své prvky ke stažení zdarma, například i IKEA má 

své výrobky v internetové knihovně ke stažení. Program Revit umí dále 

pracovat s formáty CAD, IFC, mračna bodů a umí také vkládat katastrální 

mapy. Do Revitu je možné stáhnout spousty BIM rozšíření.  

 

11.3.1. Import projektu  

První krok v programu Revit bylo založení projektu. Vybral jsem projekt 

s defaultní metrickou šablonou a následně jsem importoval přes horní kartu 

„VLOŽIT“ již dříve vytvořené a indexované mračno bodů. Pozice mračna 

bodů byla zvolena automaticky – střed na střed (anglicky center to center). 

Znamená to, že v aplikaci Revit se umístí střed hraničního obdélníku mračna 

bodů na střed hraničního obdélníku modelu. Pokud větší část modelu není 

viditelná, nemusí být tento středový bod viditelný v aktuálním pohledu. 

 

11.3.2. Modelování budovy  

Pro jednodušší kreslení zdiva bylo použito rozšíření Scan to BIM, pomocí 

kterého zůstaly v mračnu pouze obrysy zdiva a určila se spodní a horní 

hranice viditelnosti. Rozšíření Scan to BIM disponuje nejmenší automatizací 

ze všech programů popsaných v kapitole 9.3.3. (software pro BIM). Po 

vymodelování zdí bylo nutné ručně osadit střešní plášť, okenní a dveřní 

otvory (viz obrázky č. 55). Program Revit jsem si vybral z důvodu, že jsem 

absolvoval volitelný předmět „Projektování BIM I“ a měl jsem tak povědomí 

o jeho prostředí.   



73 

 

Modelování střešního pláště probíhalo z dat získaných ručním digitálním 

dálkoměrem a pomocí fotografií pořízených z dronu. 

 

 

Obrázek č. 55 Modelování střešního pláště (vlastní tvorba) 

 

Na obrázku č.56 je model doplněný o střešní krytinu. V dalším kroku budou 

doplněny okenní a dveřní otvory.  

 

Obrázek č. 56 Model doplněný o střešní plášť (vlastní tvorba) 
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Dalším krokem bylo osazení dveřních a okenních otvorů. Na obrázku č.57 je 

východní pohled na model ze vstupní části do výrobní haly před osazením 

prvků. 

 

 

Obrázek č. 57 Model před osazením oken a dveří (vlastní tvorba) 

 

Na dvou následujících obrázcích je východní pohled na model ze vstupní 

části do výrobní haly po osazení dveřních a okenních otvorů. Téměř všechny 

prvky oken a dveří využité v modelu jsou parametrické rodiny z knihovny, 

která je instalována současně s Revitem a jejich rozměry byly upraveny 

v kartě VLASTNOSTI tak, aby odpovídaly co nejvíce skutečnému stavu. 
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Na obrázku č.58 je jihozápadní pohled na výrobní halu po osazení okenních 

a dveřních otvorů. 

 

Obrázek č. 58 Model po osazení oken a dveří – vstupní část (vlastní tvorba) 

 

Na obrázku č.59 je jihozápadní pohled na výrobní halu po osazení okenních 

a dveřních otvorů. 

 

Obrázek č. 59 Východní pohled po osazením oken a dveří (vlastní tvorba) 
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Na obrázku č.60 je pohled na výrobní halu ze západní části před osazením 

okenních a dveřních otvorů.  

 

Obrázek č. 60 Jihozápadní pohled před osazením oken a dveří (vlastní tvorba) 

 

 

Na obrázku č.61 je jihozápadní pohled na výrobní halu po osazení okenních 

a dveřních otvorů. 

 

Obrázek č. 61 Jihozápadní pohled po osazení oken a dveří (vlastní tvorba) 
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Na obrázku č.62 je severovýchodní pohled na výrobní halu před osazením 

okenních a dveřních otvorů.  

 

Obrázek č. 62 Severovýchodní pohled před osazením oken a dveří (vlastní 

tvorba) 

 

Na obrázku č.63 je severovýchodní pohled na výrobní halu před osazením 

okenních a dveřních otvorů.  

 

Obrázek č. 63 Severovýchodní pohled po osazení oken a dveří (vlastní tvorba) 
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Po vymodelování zdí, střešního pláště a následném osazení okenních a 

dveřních otvorů byl 3D model pro můj účel téměř hotový (viz obrázky č.64, 

65, 66). 

Jihovýchodní pohled na výrobní halu: 

 

Obrázek č. 64 Model výrobní haly (vlastní tvorba)  

 

Východní pohled na výrobní halu: 

Obrázek č. 65 Východní pohled na vstupní část objektu (vlastní tvorba) 
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Severovýchodní pohled na výrobní halu: 

 

Obrázek č. 66 Model před vložením terénu (vlastní tvorba) 

 

V poslední úpravě jsem připojil k výrobní hale terén, který lze snadno vložit 

z karty Revitu za spolupráce s katastrálními mapami. Výsledkem jsou dva 

následující obrázky. V další kapitole stručně shrnu postup vytvoření 3D 

modelu. 

 

Obrázek č. 67 Model doplněný o terén (vlastní tvorba) 
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Finální podoba vytvořeného modelu v programu Revit: 

 
Obrázek č. 68 Finální podoba vytvořeného 3D modelu (vlastní tvorba) 

 

11.4. Rekapitulace postupu 

Nálet proběhl pomocí dronu DJI Phantom 4 Pro+ a skenoval exteriér výrobní 

haly v Jižních Čechách. Před vlastním náletem dronu jsem musel podepsat 

dohodu o mlčenlivosti na sto tisíc euro s německými vlastníky haly. Nemohu 

tak přesněji určit polohu objektu a musel jsem si dávat pozor při 

prezentování fotografií, abych odstranil loga firmy. Můj model výrobní haly 

byl vytvořen na základě skenů pomocí dronů, ze kterého bylo výstupem 

mračno bodů, které obsahovalo více než 35 milionů bodů. Zjišťování a 

ověřování délek z modelu proběhlo pomocí programu ReCap současně při 

tvorbě 3D modelu. Model vznikal v programu Revit (verze 2019.3) doplněný 

o rozšíření Scan to BIM, pomocí kterého bylo vymodelováno zdivo výrobní 

haly. Střešní plášť jsem modeloval pomocí délek získaných ručním 

digitálním dálkoměrem a pomocí fotek. Téměř všechny prvky (rodiny) 

využité v modelu jsou parametrické rodiny z knihovny, která je instalována 

současně s Revitem a jejich rozměry byly upraveny v kartě VLASTNOSTI tak, 

aby odpovídaly co nejvíce skutečnému stavu.  
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 Výjimkou byla atypická okna haly, které jsem si musel stáhnout 

z internetových knihoven. Vytvořený 3D model byl po obvodu haly 

porovnán se změřením pomocí digitálního dálkoměru.  Model vznikl 

odhadem za 50 hodin. Jedná se pouze pro informativní údaj, protože jsem 

měl s Revitem jen malé zkušenosti. Myslím si také, že jiný software pro 

převod mračna bodů umožňuje rozeznání i dalších prvků ve zdivu, však pro 

moji ukázku využití bezpilotních prostředků ve stavebnictví je dostatečný.  

 

 

Společnost RTS uvádí, že BUILDpower_S je ucelený stavební informační 

systém, který zajišťuje podporu při řízení stavebních zakázek. Systém 

pracuje propojeně ve dvou zdánlivě oddělených liniích, a to cen a nákladů. 

Systém shrnuje veškerou činnost spojenou s přípravou stavby. Sem patří 

rozpočty a kalkulace. Po navštívení stránek společnost RTS, a.s. jsem přes 

elektronický formulář zažádal o software, který společnost poskytuje pro 

studenty zdarma. Po prokázání, že jsem student, mi byla poskytnuta plná 

verze systému BUILDpower_S včetně cenové soustavy RTS DATA. 

V návaznosti na vytvořený 3D model bude demonstrován další příklad 

využití výstupu z dronu a následného 3D modelu. Model lze využít pro 

nacenění rekonstrukce objektu. Vybral jsem si dvě položky, a to sice střešní 

krytinu a vnější omítku. Podle výkazu výměr, které jsem získal z 3D modelu 

v Revitu, vytvořím položkový rozpočet na rekonstrukci střešní krytiny a 

vnější omítky v programu BuildPower S.   
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Obrázek č. 69 Rozpočet na rekonstrukci v programu BuildPower S 

(vlastní tvorba)  
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Obrázek č. 70 Rekapitulace rozpočtu v programu BuildPower S (vlastní tvorba) 

 



84 

 

 

Obrázek č. 71 Rekapitulace dílů v programu BuildPower S (vlastní tvorba) 

 

Do rekonstrukce jsem zahrnul i výměnu oken, dveří a vrat v obvodovém 

plášti. Finanční rezervu jsem zvolil 10 %. Podle cen RTS vyšlo, že 

rekonstrukce vnější omítky a střešní krytiny by stála včetně DPH 3,7 milionů 

korun. Bezpilotní prostředky (UAV) tak lze využít i při nacenění rekonstrukce, 

protože výkaz výměr z modelu je téměř přesný.  Využití by nalezl hlavně při 

neexistují projektové dokumentaci, což je naprosto běžné u starších 

objektů. 

 

 

Další ukázku, jak využít výstup z dronu a následného 3D modelu jsem si 

vybral ocenění výrobní haly podle Zákona o oceňování majetku 151/1997 

Sb. a oceňovací vyhlášky č. 188/2019 Sb. v programu NEMExpress verze 

3.10.5. V programu NEMExpress lze pomocí výšky haly, zastavěného 

prostoru, obestavěného prostoru a určení typologických stavebních prvků 

zjistit cenu haly včetně opotřebení. Obestavěný prostor, zastavěná plocha a 

výška haly byla vypočítána z 3D modelu, který jsem vytvořil v kapitole 9. 

Dále se do programu vyplnilo stáří stavby, pro zjištění opotřebení (počítá se 
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s předpokládanou životností 100 let – pro průmyslové haly). Pro lepší 

přehled je obrázek č.72 v příloze č. 3 ve zvětšeném provedení.  

 

Obrázek č. 72 Ocenění v programu NEMExpress (vlastní tvorba) 

Výstup z programu NEMExpress:
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Výsledná cena haly z programu NEMExpress je 70 267 733 Kč. Ocenění 

pomocí softwaru je tak dalším využití pro skenování dronem.  

 

 

Využití UAV a podobných zařízení bylo prezentováno zaměřením exteriéru 

výrobní haly pomocí laserového skenování dronem. Výstupem z náletu bylo 

mračno bodů, ze kterého byl následně vytvořen 3D model výrobní haly 

v programu ReCap a Revit (oba programy od firmy Autodesk). Mračno bodů 

bylo naimportováno do programu Revit, ve kterém jsem 3D model vytvořil. 

Použil jsem parametrické rodiny z knihovny instalované do počítače 

společně s programem Revit (verze 2019.3). Rozměry rodin byly upraveny 

tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu. Výsledný model hodnotím 

kladně, protože při ověření rozměrů se skutečností pomocí digitálního 

dálkoměru jsem zjistil minimální odchylky. Model je vytvořen pouze na 

základě skenování a možnost zlepšení vidím v doplnění modelu o nosné 

prvky. Znamenalo by to tvorbu 3D modelu současně s využitím stavební 

dokumentace, která nebyla k dispozici. Další využití bylo demonstrováno na 

ocenění výrobní haly s výkazy z již vytvořeného 3D modelu v programu 

BuildPower S – odstranění a rekonstrukce střešního pláště a fasády. Třetím 

a posledním využitím UAV bylo ocenění zaměřené haly podle Zákona o 

oceňování majetku 151/1997 Sb. a vyhláškou č. 188/2019 Sb. v programu 

NEMExpress od firmy Pluto.  

Drony naleznou ve stavebnictví využití při inspekci nepřístupných a 

nebezpečných ploch. Největší využití dronů ve stavebních projektech mají 

však pro fotogrammetrii. Fotogrammetrie je využívána k vytváření map a 

průzkumu země. Dříve byly prováděny lety s klasickým letadlem, teprve až 

rozvoj UAV dodal fotogrammetrii přesnost a možnosti další využití. Dronem 
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je možné kontrolovat stav konstrukce mostu, termovizní diagnostika 

obvodového pláště nebo ploché střechy, hlídání staveniště ve velkých 

výstavbových projektech, pro tvorbu 3D modelu při neexistenci projektové 

dokumentace, pro ocenění nemovitosti ale také pro boj s rozsáhlými požáry 

nebo umývání oken (hlavně na mrakodrapech). Drony se dále využívají 

v průmyslu, kde mohou pomoci při inspekci v energetice, jako je inspekce 

produktovodů a teplovodů, inspekce vysokého napětí a inspekce 

fotovoltaických panelů. V zemědělství pomáhají drony s NDVI snímkováním, 

kdy dron dává do vztahu normalizovaný poměr odrazivosti povrchů v 

červené viditelné a blízké infračervené části spektra. Lze tak zjistit, kdy 

rostlina trpí „vodním stresem“. V zemědělství dále drony pomáhají se 

zalesňováním po rozlehlých požárech. Dron také pomáhá při detekci 

drenážního potrubí na polích a je možné předcházet situaci, kdy se ucpe 

drenážní potrubí a na polích vznikají „vodní kola“, potrubí také může ničit 

zemědělské stroje. V těžebním a zpracovatelským průmyslu se drony 

využívají především pro kontrolu budovaných nebo stávajících zařízení, 

staveb a ploch, kde drony pomáhají zejména s vytvářením 3D modelu, 

mapami, dokumentací skutečného stavu a výpočty kubatur. Drony lze využít 

i pro bezpečnost lidí a zvířat.  Pomocí termokamer mohou drony 

identifikovat člověka například v lese nebo člověka zasypaného v lavině, což 

je pro hasičské sbory a záchranářské služby důležité. Policisté mohou 

pomocí dronu hledat podezřelé nebo pohřešované osoby. Nezávisle na 

odvětví využití lze konstatovat, že drony zefektivňují práci, protože uspoří 

čas a náklady. V neposlední řadě užitím dronu vylučujeme bezpečnostní 

rizika spojená s lidským faktorem. Drony mají obrovský přínos pro každý 

technický obor, stejně tak ale pro ostatní obory zmíněné výše.  
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Cílem této diplomové práce je vyhodnocení analýzy možností využití UAV 

a podobných zařízení ve stavebnictví. Práce je rozdělena do dvou hlavních 

částí. V první části se zabývám historií UAV, rozdělením dronů dle nesené 

technologie a jejich využitím ve stavebnictví a mimo něj. Čtenář by měl mít 

jasnou představu také o legislativním prostředí dronů v České republice 

včetně průběhu a požadavků získání k oprávnění pro létání. První část práce 

byla splněna a čtenář práce by měl mít dostatek informací o dané 

problematice.  

V praktické části se čtenář dozvěděl o využití dronů v praxi včetně různých 

výstupů na konkrétních případech. Drony v kombinaci s nesenou 

technologií a příslušnými softwary mají ve stavebnictví obrovský potenciál. 

Pomocí dronu lze rychle a snadno získat přesná data pro všechny účastníky 

výstavby. Jak již bylo zmíněno, stavebnictví je obor nejméně digitalizovaný a 

je teprve v začátcích s využíváním dronů a podobných zařízení. Mohu 

konstatovat, že v dnešní době se využití dronů v rámci realizace stavby 

vyplatí u velkých projektů, nikoliv však pro stavbu rodinného domu, kde 

velký přínos nevidím. Při velkých projektech je model efektivním, protože 

ušetří čas a náklady. Pro stavbu rodinného domu nalezne dron využití na 

specifické aplikace anebo fotodokumentaci stavby, případně lze dron využít 

na vizuální kontrolu komínu, žlabů a podobných nepřístupných ploch. 

Drony ve spojení geodézie a stavebnictví nachází velké uplatnění, protože 

umožňují zisk přesných dat za zlomek času a nákladů a jsou základem 

dnešní fotogrammetrie.  

Myslím si, že drony a podobná zařízení jsou pro průmysl, stavebnictví ale i 

bezpečnost významné. Průmysl je oproti stavebnictví napřed v užívání 

dronů a celkové automatizaci. Mým názorem je, že s aplikací BIM v České 
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republice budou na vzestupu i drony. Využití dronů policií při pátrání po 

podezřelých osobách, pátrání záchranářskými složkami pomocí 

termokamer nebo při samotném hašení požárů je podle mě velmi přínosné. 

Přínosem této diplomové práce je ukázka využití dronu ve stavebnictví. 

Diplomová práce nastiňuje laserové skenování objektu pomocí dronu. Práce 

by mohla pomoci k rozkvětu stavebnictví, které je v dnešní době málo 

digitalizované. Detailně jsem popsal jednotlivé kroky od náletu, až po 

vytvoření samotného 3D modelu. Následně jsem prezentoval další využití 

3D modelu na ocenění rekonstrukce v programu BuildPower_S a ocenění 

výrobní haly v programu NEMExpress.  
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S-JTSK = Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
 

Bpv = Balt po vyrovnání 

 

UAV Bezpilotní letoun (z angl. Unmanned Aerial Vehicle)  

 

UA Bezpilotní letoun (z angl. Unmanned Aircraft)  

 

ÚCL Úřad pro civilní letectví  

 

LP Letecké práce  

 

PkL Povolení k létání  

 

LČPVP Letecké činnosti pro vlastní potřebu  

 

GPS Globální polohový systém  

 

RGB Viditelné spektrum (z angl. Red Green Blue)  
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