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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce využívá UAV ke sběru dat pro fotogrammetrické účely. Jejím cílem je 

tvorba 3D modelů z dat použitého UAV ve vybraných softwarech. Ty jsou aplikovány na 

základě analýzy specifických softwarů zaměřujících se na UAV data. Teoretická část 

obsahuje krom základních principů UAV fotogrammetrie rešerši vhodné metodiky pro 

přípravu a realizaci letové mise. Zpracování dat proběhlo v prostředí Pix4D a 3DSurvey, 

porovnané s Agiosft Photoscanem, využívaným k obecné vizualizaci. Výsledná přesnost 

a kvalita výstupů je zhodnocena v závěrečné části, kde je prokázáno, že softwary 

specifické na UAV data vykazují větší přesnost modelu v poloze a prostoru. Smyslem 

práce je poukázat nejen na potenciál běžných UAV prostředků ve vizualizaci 

prostorových dat ale i na softwary specifické pro tyto data. 

 
Klíčová slova 

UAS, UAV fotogrammetrie, 3D model, Agisoft Photoscan, Pix4D, 3DSurvey

 

ABSTRACT 

 

The Thesis uses UAV to collect data for photogrammetric purposes. Its goal is to create 

3D models from UAV data in selected software. These are applied based on the analysis 

of specific UAV-focused software. The theoretical part contains, besides the basic 

principles of UAV photogrammetry, a search for appropriate methodology for the 

preparation and implementation of the flight mission. Data processing took place in the 

Pix4D and 3DSurvey, compared to Agiosft Photoscan, used for general visualization. The 

resulting accuracy and quality of outputs is reviewed in the final section, where it is 

shown that UAV-specific softwares show greater accuracy of the model in position and 

space. The purpose of this research is to point out not only the potential of common UAV 

in visualization of spatial data, but also the software specific to these data. 

 
Keywords 

UAS, UAV photogrammetry, 3D model, Agisoft Photoscan, Pix4D, 3DSurvey 
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1. ÚVOD 

Tvorba trojrozměrných modelů se v dnešní době využívá v mnoha odvětvích, jako je 

například archeologie, stavebnictví, dálkový průzkum Země, zdravotnictví nebo 

strojírenství. Prostorová vizualizace slouží především k získávání podrobnějších 

informací a vlastností objektů, ke kterým je nesnadný přístup. Dnes se ale vizualizace 

dat stále vyvíjí a s tím i sběr prostorových dat. To může řešit moderní technologie 

bezpilotních letounů.       

 V posledních letech se komerční drony staly fenoménem a začínají být nejen běžnou 

volnočasovou aktivitou, ale i aplikovaným prostředkem na různých pracovištích. Dnes 

jsou drony k dispozici pro běžné uživatele za přijatelnou cenu na kvalitní úrovni. 

Disponují vysokou umělou inteligencí, dostatečným výkonem a kvalitními kamerovými 

systémy. Spolu s kvalitou letounů roste i objem produkce. Původní rozvoj byl motivován 

vojenskými účely, dnes je tomu jinak a využití dronů se zařazuje ve specifických 

odvětvích a činnostech. Těmi je například průmysl, zemědělství, transportace, 

monitoring, filmografie nebo průzkum těžko dostupných míst v krajině či na moři (pohyb 

velryb). Využívají se také ke sběru dat pro vizualizaci terénu a prostorových dat, a to 

bude také náplní této bakalářské práce.        

 Cílem bakalářské práce je provést analýzu v současnosti používaných programů pro 

tvorbu 3D modelů objektů z dat UAV. Na základě literární rešerše bude navržena vhodná 

metodika pro pořízení vhodných dat objektu pomocí UAV, jejich zpracování a vytvoření 

3D modelu. Hlavní dílčí cíle jsou následující: 

  

I. Literární rešerše týkající se problematiky pořizování a zpracování dat UAV. 

II. Literární rešerše týkající se používaných SW pro tvorbu 3D modelů z dat UAV. 

III. Pořízení dat pomocí UAV vybraného objektu pro tvorbu 3D modelu. 

IV. Tvorba 3D modelu a jeho vizualizace ve vybraných SW a srovnání se Agisoftem. 

V. Hodnocení přesnosti a vzájemné srovnání výsledných 3D modelů. 

 

Práce má v úvodní kapitole za cíl představit odvětví bezpilotních letounů z hlediska 

stručné historie, využití v různých disciplínách, vývoje v blízké budoucnosti a legislativy, 

a to především předpisů na českém území. Text uvádí čtenáře do vývoje UAV a dnešní 

situace, a proto je kapitola nazvaná UAV v čase a ve světě.  
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Kapitola UAV fotogrammetrie popisuje vzájemné prolínání UAV s oborem 

fotogrammetrie a charakterizuje základní principy této vědní disciplíny. Představena je i 

stručná historie UAV ve fotogrammetrii. Tato část práce líčí literární rešerši domácích a 

zahraničních autorů zabývajících se UAV fotogrammetrií. Zároveň jsou popsány 

vlastnosti sběru a zpracování dat z UAV. Tuto teoretickou část zakončuje analýza 

nejběžnějších softwarů pro tvorbu prostorových modelů z dat UAV. 

Praktická část je vylíčena v kapitole UAV Fotogrammetrie a navrhuje vhodnou 

metodiku ke sběru spolehlivých dat. Je zmíněn výběru snímaného objektu, aplikované 

softwary a technické parametry použitého dronu. Popsán je podrobný postup přípravy 

letové mise, až k její samotné realizaci. Následně je vylíčené zpracování dat ve vybraných 

softwarech.  

Nakonec jsou zhodnoceny výsledky na základě přesnosti a kvality. Závěrečná diskuze 

popisuje, zda vybrané metody a výsledky odpovídají navržené metodice a případně řeší 

problematiku tématu. Nastíní i jiné způsoby výzkumu a také potencionální směry práce. 

V závěru jsou pak shrnuty dosažené výsledky a celkový přínos práce.  
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2. UAV V ČASE A VE SVĚTĚ 

 

Bezpilotní létající prostředek, z anglického Unnamed aerial vehicle (UAV) má ve světě 

několik názvu a akronym. Kromě UAV, je běžný i Unnamed aerial system (UAS), 

odkazující na systém bezpilotních letounů nebo také Aerial robot. Ve světě je ale 

populární a prostý termín dron (Colomnia, Molina 2014). Tento název vznikl 

pravděpodobně díky podobnosti zvuku motoru připomínající včelí roj, respektive trubce, 

kteří se v angličtině nazývají právě drones (Etymoline 2018). 

Z názvu UAV je patrné, že pilot letounu není na palubě. To znamená, že je letoun 

ovládán buď automaticky nebo manuálně na dálku. Definice bezpilotního letadla podle 

Úřadu civilního letectví (ÚCL) zní „letadlo určené pro provoz bez pilota na palubě“ (ÚCL 

2011). Bezpilotní systém ÚCL definuje jako „systém skládající se z bezpilotního letadla, 

řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například 

datového spoje pro řízení a kontrolu a prvku pro vypuštění a návrat.“ (ÚCL 2011) 

První výskyt pojmu UAV se objevuje v 70. letech 20. století, v americké vládě, která 

vyvíjela letouny pro vojenské účely. Pojem UAV se dnes používá ve více vědních 

disciplínách jako jsou např. vojenské a počítačové systémy, umělá inteligence, dálkový 

průzkum Země nebo fotogrammetrie. 

 

2.1 Úvod do historie 

 

Za vůbec první výskyt UAV se dá považovat nevydařený pokus rakouské armády v roce 

1849, která zahájila útok na italské Benátky pomocí balónů nesoucí výbušniny (O'Donnell 

2017). Balóny jsou tak pravděpodobně nejstarší vzdušné vojenské, ale i pozorovací 

bezpilotní prostředky. Během První světové války byla snaha o splnění konceptu 

bezpilotního letadla. Poprvé to v roce 1916 splnil letoun vynálezce Archibalda 

Montgomeryho Lowa Aerial Target nebo–li Vzdušný cíl. V roce 1917 následoval Hewitt-

Sperry Automatic Airplane (Karas, Tichý 2016) 

Dnes je tomu přesně 100 let, kdy se povedlo sestrojit opravdu schopné a funkční 

bojové bezpilotní letadlo, pojmenované Kettering Bug z roku 1918. Bylo to 

experimentální bezpilotní letecké torpédo, které dokázalo zasáhnout cíl až na 64 km od 

místa vzletu a jeho rychlost dosahovala 80 km/h. Letoun fungoval na bázi počtu otáček 
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vzhledem k cílené vzdálenosti. Po dosažení předpokládaného počtu otáček (za 

předpokladu fyzikálního působení větru) se odjistily pojistky, které zadržovaly výbušniny. 

Tento důmyslný předchůdce dronů nebyl použit v akci, vzniklo ale nové odvětví, které 

mělo velké využití. Za vznikem Kettering Bug stojí vynálezce Charles F. Kettering, 

spolupracující s O. Wrightem, vynálezcem prvního funkčního letadla na světe. 

Ve 30. letech 20. století se bezpilotní letouny používaly jako nácvičné terče pro 

britské královské námořnictvo. V 50. letech pak testovala drony k nácviku střelby a 

reakcí pilotů. V 60. letech se začaly nasazovat jako průzkumná letadla například ve 

Vietnamu. Většího využití nachází tento obor v 90. letech při monitoringu válečných 

konfliktů.  

Po většinu času se vývoj zaměřoval na bezrizikový průzkum, dlouhé udržení ve 

vzduchu a pořízení kvalitního obrazu v reálném čase. Změna nastala 11. září 2001 po 

teroristických útocích. Od té doby se bezpilotní letouny začaly aplikovat v přímém boji. 

Na Obrázku 1 je zobrazen nejznámější vojenský dron užívaný americkou armádou. 

Využití našel především v boji proti terorismu. 

Drony se vyvíjeli zásadně v oblasti vojenské, s postupem času, především na přelomu 

milénia se ale rozmohly i do civilní sféry a zažívají tak obrovský boom po celém světě. 

 

 

 

  

 

 

  

2.2 Využití dnes 

 

„Nechte je létat a samy vytvoří nový trh“ (Colomnia, Molina 2014). Toto tvrzení se již 

dnes dá považovat za naplněnou prognózu. Tendence minimalizovat technologii, volné 

šíření GPS a technické možnosti umožnily šíření dronů pro běžné uživatele. Dnešní 

Obrázek 1: MQ – 1 Predator 

Zdroj: https://tl.upost.info 
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rozmach UAS se objevuje i ve spoustě vědních disciplín, ty se chopily dronů velmi rychle 

a již mají za sebou spoustu úspěchů. (Karas, Tichý 2016) 

Karas a Tichý (2016) uvádějí, že „letecké mapování v přírodním prostředí, je 

vzhledem ke kvalitě dat a velikosti snímaného objektu přesnější než z družic“. Se 

zdokonalováním senzorů se dají předpovídat i situace z odlišných oborů. Například v 

energetice (tepelné úniky), stavebnictví (skryté poškození staveb), zemědělství 

(identifikace podpovrchových poruch) nebo ochrana zvěře (kontrola a identifikace 

druhů). S obrovskou dostupností dronů se dnes hojně využívají právě i ve 

fotogrammetrii. Konkrétně k pořízení ortofotomap, 3D map nebo 3D modelů.  

 

2.3 Směr vývoje UAV v blízké budoucnosti 

 

Dnes můžeme pozorovat průnik dronů do velkého množství odvětví. Zprávy o 

jednotlivých experimentech ukotvují pozici dronů na trhu, a i když se komerční drony 

začaly hromadně vyrábět teprve nedávno, můžeme v blízké době očekávat velké využití. 

 Analytická zpráva výzkumné firmy Gartner vykazuje, že objem trhu s komerčními 

drony byl v roce 2017 více než 6 mld. USD a výzkum odhaduje, že v roce 2020 objem ve 

světě vzroste na 11,2 miliardy USD. Roční míra růstu v tomto období tak bude 

pravděpodobně vykazovat nárůst o 28,5 % (Conner 2017).  

 Ekonomický portál (pwc.com) zveřejnil analýzu klíčových sektorů v oblasti UAV 

v roce 2020 s celkovým objemem 127 mld. USD. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na 

Obrázku 2. Lze si všimnout, že UAV bude mít největší impakt na sektor infrastruktury, 

nemovitostí a stavebnictví, a to 45 mld. USD, přispěje například monitoringem 

infrastruktury, inventurou majetku a kontrolou stavenišť. V druhém nejvýznamnějším 

odvětví to pak bude dohled farem ke zlepšení výnosů. Společnosti Amazon, DHL nebo 

UPS již testují využití dronů v transportním a logistickém systému. Testují se jako nosiče 

zboží pro kupující, případně lze využít drony jako transport potravin, medicíny, vybavení 

nebo dokonce osob. V bezpečnosti se cílí na dohled strategických míst jako hranice či 

přístavy a využití v kriminalitě a krizových situací. Sektor média a zábava využívá UAV k 

inovaci filmografie. V oblasti pojištění umožní UAV analyzovat rizika spojená s erozí a 

geologickými změnami. V telekomunikační sféře lepší kontrolu a údržbu zařízení. V těžbě 

pak sběr UAV dat nalezne využití pro tvorbu 3D mapy či zjišťování rizika (Winder 2016). 
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Drony se pomalu začínají stávat součástí dnešního světa a směr jejich vývoje bude 

záležet nejen na technických pokrocích v tomto odvětví, popularitě, ale také na patřičné 

legislativě. Regulace se zdají být velmi důležitým faktorem pro budoucí vývoj, a proto 

jsou uvedeny v další části této kapitoly. 

 

2.4 Legislativa  

 

S velkým nekontrolovatelným nástupem tohoto odvětví se vyvíjí i nezbytné zákony na 

jeho regulaci. Snadná dostupnost na trhu umožnuje užití dronů i amatérům, kteří neznají 

základní pravidla letového provozu, což může být velmi nebezpečné. Vzhledem 

k nedávnému vzniku tohoto odvětvi se legislativa v mnoha zemích liší (například 

maximální letová výška v ČR je 300 m, zatímco v USA je to 500 m).  

 Mezinárodním orgánem pro letový dozor je International civil aviation 

organization (ICAO). V USA tento úřad zastává Federal aviation administration (FFA) a 

v ČR je to Úřad civilního letectví. Evropská agentura pro bezpečnost letectví připravuje 

jednotný unifikovaný zákon pro členské státy EU, obsahující povinnou registraci, 

bezpečnostní výbavu či odpovědnost za škody. (EASA 2018) 

 Úřad pro civilní letectví má na starosti civilní letecké předpisy a hlavním smyslem 

je zajištění bezpečnosti. Základním právním předpisem je zákon Ministerstva dopravy 

Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb., letecký předpis L2. Opatřením pro bezpilotní 

Zdroj: Winder 2016 
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Impakt UAV v růzých odvětví v roce 2020

Infrastruktura, nemovitosti a stavebnictví

Zemědělství

Transport

Bezpečnost

Média a zábava

Pojištění

Telekomunikace

Těžba

Obrázek 2: Analýza využití UAV v blízké budoucnosti 
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systémy je tzv. Doplněk X, platný od roku 2012. Zaměřuje se na opatření ve směru 

bezpečnosti, zodpovědnosti, vizuálního kontaktu nebo nutném ukončení letu v případě 

rizika. Tento doplněk určuje legislativu pro provoz letounů podle hmotnosti a účelu (viz 

Obrázek 3) nebo vzdušného prostoru. Ten se dělí především na třídu G (do 300 m nad 

zemí) a třídu E (nad 300 m nad zemí). Další oblasti jsou rozdělené podle řízených letišť 

(CTR) a neřízených letišť (ATZ). Rozlišení provozu podle vzdušného prostoru je patrné 

z Přílohy 1, 2, a 3. 

 Zakázanou oblastí je tzv. HOP (hustě osídlený prostor), to je prostor, ve kterém se 

vyskytuje osídlení. K němu se dron nemůže přiblížit na úroveň jeho dopadové zóny. Ta 

je definována jako pomyslný kruh, jehož poloměr je roven 1:1 výšce při vertikálním letu 

a 1:2 při horizontálním letu (ÚCL 2011). Další rizikové zóny jsou v okolí vodních zdrojů, 

tras telekomunikačních sítí, tras nadzemních inženýrských sítí, zvláště chráněných 

objektů a objektů důležitých pro obranu státu (Karas, Tichý 2016).  V neposlední řadě 

musí uživatel UAV také respektovat Zákon č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů.  

 

 

 

Obrázek 3: Podmínky pro provoz bezpilotního letadla 

Zdroj: ÚCL (2011) 
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3. UAV FOTOGRAMMETRIE 

 

Oboru UAV fotogrammetrie se u nás nevěnuje velké množství autorů, za zmínku stojí 

publikace Drony od autorů Karas a Tichý (2016). Tato práce se ale zaměřuje na technický 

rozbor bezpilotních nosičů než na sběr a zpracování dat. Velmi kvalitní zpracování 

poskytli v diplomové práci Srnský (2017), Řehák (2012) a Šimíček (2014). Často 

odkazovaným dílem je pak rozsáhlá disertační práce Miřijovského (2013) 

Fotogrammetrický přístup při sběru geodat pomocí bezpilotních leteckých zařízení, který 

se věnuje komplexnímu využití UAV ve fotogrammetrii.  

Zahraniční literatura nabízí bohatší prameny. Významné je Krausovo (2007) dílo 

Photogrammetry: Geometry from images and Laser scans, kde se ale zaměřuje pouze na 

klasickou leteckou fotogrammetrii. Naopak Aber, Marzolf a Ries (2010) se v publikaci 

Small–Format Aerial Photography Principles, techniques and geoscience applications 

zaměřují právě na menší letecké nosiče. Stěžejní zdroj UAV fotogrammetrie je disertační 

práce od Eisenbeisse (2009) UAV Photogrammetry. Významným odborníkem na využití 

UAV ve fotogrammetrii je Fabio Remondino, který prezentuje spoustu studií na toto 

téma. Lze odkázat i na mnoho zahraničních odborných článku, především z časopisu 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Některé z těchto 

studií jsou zmiňovány v dalších částech textu.  

  

3.1 Fotogrammetrie 

 

Pojem fotogrammetrie byl poprvé použit v roce 1867 a je odvozen z řeckých slov fotos – 

světlo, gramma – písmo a metron – měřit. To v překladu znamená měření na záznamu 

pořízeném pomocí světla (Staněk 2013). Kemp (2008) definuje fotogrammetrii jako 

„aplikovanou vědní disciplínu, která pomocí fotografických snímků získává 

trojrozměrnou informaci o zemském povrchu nebo vybraného objektu“.  Jedná se o 

bezkontaktní metodu měření. Pavelka (2003) fotogrammetrii dělí podle: 

• polohy stanoviska 

• počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků  

• technologického způsobu zpracování 

• (typu výstupu) 
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Za posledních 50 let se změnila koncepce fotogrammetrie díky velkému rozvoji 

počítačů. Postupem času se přecházelo analogových metod na analytické a následně 

metody digitální, které významně ovlivnily technologii. Spolu se vznikem družicové 

fotogrammetrie a laserového skenování mění digitální metody práci s 3D tvorbou 

objektů a prostoru (Kemp 2008). Tato práce se zaměřuje na digitální zpracování. 

Fotogrammetrie dělící se podle polohy stanoviska je, družicová, letecká, blízká, 

pozemní a makrofotogrammetrie (Luhman 2006). Dnes lze ale zmínit i metodu UAV 

fotogrammetrie. Tento termín je zaveden teprve nedávno, roku 2008, kde ji Eisenbeiss 

(2009) popsal jako „nový fotogrammetrický měřící nástroj, který otevírá nové možnosti 

aplikace v oblasti blízkého stanoviska, kombinující leteckou a pozemní fotogrammetrii.“  

Dále se fotogrammetrie dělí podle počtu vyhodnocovaných snímků – jednosnímková 

a vícesnímková. Prostorové zpracování 3D modelu vychází z vícesnímkové 

fotogrammetrie, tu můžeme dále dělit na stereofotogrammetrii, průsekovou 

fotogrammetrii a metodu Structure From Motion. 

Stereofotogrammetrie je metoda založená na stejném principu jako lidský zrak, 

výsledkem je takzvaný stereoskopický vjem.  Základem tohoto vjemu je konvergence 

očních os a akomodace očních čoček. Dochází tedy k tomu, že pravé i levé oko vytvoří 

rozdílný obraz, který je následně v mozku spojen v jeden vjem – přirozený prostorový 

vjem (Bílá 2012).  Tento princip je graficky znázorněn na Obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průseková fotogrammetrie se zakládá na konceptu více pořízených snímků kolem 

celého objektu (viz Obrázek 5). Metoda zjišťuje i geometrické vlastnosti snímaných objektů. 

Umožňuje vyhodnocení prostorových souřadnic předmětu na základě překryvu dvou a 

více měřických snímků. Principem určení prostorových souřadnic bodů předmětu je 

vzájemná konvergence os záběru snímků (Pavelka 2003). 

Zdroj: Bílá (2012) 

Obrázek 4: Konvergence os ve stereofotogrammetrii 
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Metoda Structure from motion (SfM) je zobrazovací technika, která je založena na 

odhadování 3D struktury z 2D obrazových sekvencí, které jsou spjaty s pohybem nosiče. Je 

inspirována biologickým zrakem zachycující 3D strukturu z 2D obrazu během pohybu okolo 

objektu. Proto je název doslova „struktura z pohybu“. Můžeme ji charakterizovat jako 

kombinaci stereofotogrammetrie a průsekové fotogrammetrie (Šimíček 2014). Na rozdíl od 

průsekové fotogrammetrie se počítá s pořadím snímků a pohybem kamery. Díky tomu 

může být korelace mezi obrazovými body automaticky vypočítána pomocí algoritmů a 

struktury scény (Snavely 2008). Tento princip je patrný z Obrázku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Luhmann a kol. (2006) 

Zdroj: Westoby, Brasington, Glasser a kol. (2012) 

Obrázek 5: Zobrazení průsekové metody 

Obrázek 6: Zobrazení metody SfM 
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3.2 Historie UAV ve fotogrammetrii 

 

I přestože je obor UAV fotogrammetrie mladý, vznik sahá až do poloviny 19. století, a to 

konkrétně do Paříže. Důkazem je snímek tohoto města z roku 1858 z fotoaparátu 

namontovaného na horkovzdušný balón (viz Příloha 4). To je považováno za začátek 

dálkového průzkumu Země z lítajících prostředků bez pilota přímo na palubě (Newhall 

1982).  Na přelomu 19. st. zde byly další pokusy o letecké fotografie. Na Obrázku 7 je 

znázorněna metoda Kite Aerial Photography. Druhou metodou v roce 1903 bylo využití 

holubů inženýra Neubronnera s periodickým snímkováním připevněného fotoaparátu 

(Obrázek 8). (Brief History of Aerial Photography 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

Byly zde i méně spolehlivé metody od kterých se upustilo, jako nainstalování kamery 

na raketu, která se vystřelila do vzduchu. První historická fotografie z letadla byla 

pořízena v roce 1906 L. P. Bonvillianem, pilotovaném W. Wrightem, ve francouzském Le 

Mans. V následujícím období první a druhé světové války došlo k mohutnému rozvoji i 

mimo vojenskou oblast. První využití UAV pro mapování uskutečnil v roce 1967 

Whittlesley k archeologickým záměrům. Použil balón, který nosil fotogrammetrickou 

kameru. Většina experimentálních metod ale neprodukovala spolehlivá vědecká data. 

To se změnilo až s vývojem letecké technologie během válečného období. V 80. let 20. 

století bylo poprvé použito UAV s pevnou konstrukcí a rotujícím křídlem a v roce 1980 

použil Wester–Ebbinghaus poprvé model vrtulníku (Verhoeven 2009). Dnes již UAS 

nabízí kvalitní, cenově dostupnou a efektivní možnost sběru dat.  

Obrázek 7 a 8: Drak s připevněným fotoaparátem (vlevo) a metoda využití holubů (vpravo) 

Zdroj: Brief History of Aerial Photography (2005) 
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3.3 Sběr a zpracování UAV dat ve fotogrammetrii 

 

Často zmiňované faktory, které charakterizují metodu UAV jsou následující: 

bezkontaktní a přesná metoda měření, umělá inteligence, krátká doba sběru dat, 

operabilita dat a dostupnost.  V Tabulce 1 je porovnání metody UAV oproti letecké a 

blízké fotogrammetrii. Zde je patrné využití UAV jak v malých, tak velkých oblastech. 

 

 

 

V porovnání s klasickou leteckou fotogrammetrii zmiňuje Eisenbeiss (2009) právě 

výhodu bezkontaktního měření: „UAV lze aplikovat v rizikových situacích bez ohrožení 

lidského života, v nepřístupných oblastech, v nízké nadmořské výšce, blízko objektu. Výhody 

UAV zmiňují například i autoři Murtiyoso, Grussenmeyer a Freville (2017) ve výzkumu 

Close range UAV accurate recording and modeling od St-Pierre-le-Jeune neo-romanesque 

church in Strasbourg (France). V něm využily dva komerční drony ke sběru dat pro 

rekonstrukci 3D modelu. Došly k závěru, že tato metoda je potencionálním nástrojem 

k tvorbě 3D modelů, především díky schopnosti měřit vzdálenost objektu od kamery. 

Tato funkce je velmi užitečná pro udržení konstantní míry detailu GSD, která je popsána 

v kapitole 3.5.2.  Na Obrázku 9 je zobrazená kategorizace různých měřících technik ve 

vztahu velikost měřeného objektu/území k požadované přesnosti měření. Eisenbeiss 

(2009) toto schéma převzal od Luhmana a kol. (2006), kde doplnil metodu UAV. 

 letecká blízka UAV 

plánování poloautomatické Ruční automatické, 

ruční 

sběr dat asistovaný, 

manuální 

autonomní, 

asistovaný, 

manuální 

autonomní, 

asistovaný, 

manuální 

rozsah území km2 mm2 – m2 m2 – km2 

míra detailu cm – m mm – dm mm – km 

orientace klasická klasická / oblique klasická / oblique 

přesnost cm – dm mm – m cm – 10 m 

počet snímků 10 – 1000 1 – 500 1 – 1000 

Tabulka 1: Funkce UAV v porovnání s jinými metodami 

Zdroj: Eisenbeiss (2009) 
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Autor Höhle (2008), zabývající se piktometrii1, klade důraz na poziční systém, 

databázi a softwarové vybavení. Popisuje také důležitost metody oblique pro dosažení 

požadovaného modelu. Tato metoda je vylíčena v kapitole 3.5.3. 

Důležitý je i vliv odrazivosti slunečního záření, které je označováno jako funkce BRDF 

(Bidirectional Reflectance Distribution Function). Tato funkce popisuje odrazivost záření 

v závislosti na úhlu snímkování a pozice slunce (Aber, Marzloff, Ries 2010). Z Obrázku 10 

je patrné, že největší odrazivost je při směru letu přímo zpět ke slunci. 

 

 

 

                                                           
1 Způsob zachycení leteckých snímků dostatečným způsobem, pro získání všech částí snímaného objektu. 

Obrázek 9: Schéma přesnosti měření UAV oproti jiným metodám 

Zdroj: Aber, Marzloff, Ries (2010) 

Zdroj: Eisenbeiss (2009) 

Obrázek 10: Funkce BRDF 
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Při vyhodnocoví snímků pořízených UAV technikou se nejčastěji používají dvě 

metody – klasická stereofotogrammetrická nebo SfM. Metoda SfM je v posledních 

letech stále užívanější, a to zejména z důvodu velkého pokroku v oblasti vývoje nových 

a přesnějších algoritmů zpracování (Miřijovský 2013). 

I Šimíček (2014) hodnotí metodu SfM kladně: „I když je zpracovatelský proces méně 

náročný na odborné znalosti uživatele, umožňuje program zpracovat velké množství 

snímků s velkou výslednou přesností.“ S větší přesností souhlasí i Miřijovský (2013), 

předpokladem je podle něj použití většího množství snímkování, které je ale časově 

náročnější. Řehák (2012) ve své práci shrnul tři problémy zpracování obrazových dat 

z UAV: 

 

• určování prvků vnější orientace – absence kvalitní GPS / IMU, 

• určování prvků vnitřní orientace – použití neměřičských kamer, 

• nestandardní data – snímky často upravené již v sw. fotoaparátu. 

 

Eisenbeiss (2009) zmiňuje nutnost započítání prvků vnější orientace (viz kapitola 

3.5.1) přímo v terénu, a proto je pode něj nutné mít na modelu GPS a inerciální 

měřičskou jednotku (IMU). Naopak Miřijovský (2013) tvrdí, že „pro vynikající výsledky 

v UAV fotogrammetrii je nutné mít dokonale zkalibrovanou kameru a pečlivě plánovat 

všechny fáze projektu od plánu letu až po zpracování snímků.“ Snaží se vyvrátit tvrzení 

Eisenbeisse (2009) a svým výzkumem dokazuje, že prvky vnější orientace je možné 

dopočítat zpětně v softwaru pomocí aerotriangulace bez prvků vnější orientace. Toho se 

docílí například určením prvků vnitřní orientace pomocí vlícovacích bodů se známými X, 

Y, Z souřadnicemi (Aber, Marzloff, Ries 2010). Princip georeference vlícovacích bodů a 

aerotriangulace je zmíněný v následující kapitole 3.4.  

 

3.4 Georeference 

Georeference je proces určení vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém 

systému a geografickou polohou (VUGTK 2018). Přesná lokalizace obrazu je založena na 

znalosti polohy tzv. identických – vlícovacích bodů (viz kapitola 3.4.1).   

 World geodetic system je světový geodetický systém z roku 1984 založený na 

referenčním elipsoidu, ve kterém se používá klasická GPS navigace (Gisgeography 2018). 
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Drony se v prostoru orientují primárně právě podle GPS navigace v tomto 

souřadnicovém systému a pro převod do jiné souřadnicové sítě je třeba data 

georeferencovat.  

 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S–JTSK) je pravoúhlá souřadnicová 

síť používaná v geodézii na území ČR. Vychází z Křovákova zobrazení z roku 1922. 

Nezvyklostí práce v S–JTSK, je orientace os systému. Vzhledem k umístění ČR ve III. 

kvadrantu jsou lokální souřadnice záporné ve tvaru YX (viz Obrázek 11) (Wikipedia 2018).

 Systémy se liší elipsoidem, orientací elipsoidů v prostoru a použitým měřítkem. Pro 

převod z WGS84 do S–JSTK se užívají transformační rovnice vycházející z Helmertovy 

transformace, lze provést i softwarovou konverzi. 

 

 

 

   3.4.1 Vlícovací body 

 

Bosak (2011) tvrdí, že „GPS nebo IMU v malých létajících objektech nikdy nebudou tak 

přesné jako stacionární GPS. Je to proto, že měření jsou méně časově korelovaná a 

objekt je vystaven konstantním vertikálním zrychlení vlivem atmosférické turbulence.“ 

Odchylka může být až několik metrů, a to se projevuje ve výpočetních operacích během 

zpracování dat (Höhle 2008).  

Tento problém řeší vlícovací body z anglického Ground Control Points (GCP). Ty slouží 

ke georeferenci a je důležité je identifikovat v terénu i na snímku. Teoretické minimum 

je pro správné využití v digitální fotogrammetrii užití tří GCP (Miřijovský 2009). Manuál 

Zdroj: http://geoinformatika-1.vsb.cz 

Obrázek 11: ČR v souřadnicovém systému S–JTSK 
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Pix4D jich doporučuje alespoň pět. Chandler (1999) doporučuje pro zaměření GCP bodů 

použít totální stanici nebo dvoufrekvenční GPS přístroj s GPS korekčními daty. Body, 

které se signalizují před náletem, lze vyrobit umělými nebo přírodními terči. GCP by měly 

být dobře viditelné a v kontrastu s pozadím. Velikost těchto terčů je doporučena 

softwarovými společnostmi na alespoň pěti až desetinásobek stanovené GSD. Využívány 

jsou i kontrolní body. tzv. check points. Tyto body ověřují přesnost 3D modelu v prostoru. 

Kontrolní body využil ve své práci například Řehák (2012). GCP při tvorbě výstupu 

orientují projekt a umožňují vytvořit měřítko nebo měřit samotný model. Dále urychlují 

zpracování dat a redukují odchylky. (Pix4D) 

 

3.4.2 Aerotriangulace 

 

Aerotriangulace (AAT) je výpočetní metoda, která přesně určuje polohu a orientaci 

jednotlivých leteckých snímků (prvky vnější orientace). Odvíjí se od vlícovacích bodů, 

sloužící k výpočtu souřadnic středů snímků a jejich natočení (Miřijovský 2013). Princip je 

zobrazen na Obrázku 12.  

 

  

 

 

Body na snímcích, tzv. Tie points, které jsou v trojnásobném překrytu v jedné řadě 

(označené kolečkem) nám umožní navzájem spojit snímky dohromady. Dnes se na 

vyřešení používá metoda vyrovnání bloku svazků, z anglického Bundle block adjustment 

(BBA), která je zobrazena na Obrázku 13. Vyrovnání bloku svazků paprsků se vypočtou 

přímo vztahy mezi snímkovými souřadnicemi a objektovými souřadnicemi. 

Obrázek 12: Princip aerotriangulace 

Zdroj: Hanzl (2006) 
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3.5 Příprava fotogrammetrické mise 

 

V této části je popsána teoretická příprava pro naplánování přesné letecké mise.  

Podrobné plánování při sběru dat z UAV zdůrazňují i Murtiyoso, Grussenmeyer a Freville 

(2017).   Celý koncept procesu UAV fotogrammetrie zpracoval Miřijovský (2013), který 

graficky znázorňuje jednotlivé body této metody (viz Obrázek 14). Nutné činnosti jsou 

plně podbarveny, na ně navazující ty, které se mohou lišit podle zařízení, metody či cíle 

práce.          

 Prvotním krokem je vždy potřebná legislativa, od povolení ÚCL, k průkazu užívaného 

dronu, pojištění či povolení v dané oblasti. Let musí být v souladu s pravidly, popsanými 

v předpisu Doplněk X. Přípravné práce (zeleně) zahrnují práci s leteckým nosičem a 

kalibrace kamery, případně dronu samotného. Velmi důležitým bodem je příprava 

snímkování, zde se určují parametry letové mise na základě celkového výstupu. Tato 

podkapitola se zabývá především touto částí. Červenou barvou Miřijovský (2013) 

znázornil terénní práce, do kterých patří samotný let a práce s vlícovacími body. Po sběru 

dat přichází jejich zpracování, a to výběrem z již dvou zmíněných metod 

stereofotogrammetrie a SfM. Posledním bodem je zhodnocení výsledků na základě užité 

metody. A to buď porovnání přesnosti zpracovaného výstupu nebo porovnání s 

laserovým skenováním.   

Obrázek 13: Metoda budle block adjustment 

Zdroj: Hanzl (2006) 
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Zásadním prvkem pro spolehlivý sběr dat dronem je možnost automatické mise. 

Rozdíl mezi typy letu je patrný z Obrázku 15, kde a) je zobrazen manuální režim s 

plánovaným intervalem b) levnější navigační systém c) kvalitní navigační systémem. Z 

toho je patrné, že při kvalitním automatickém letu je dosaženo větší pravidelnosti 

překrytu. Manuální let je tedy nevhodný pro fotogrammetrické mise a základem je 

kvalitní UAV disponující automatickým systémem (Remondino 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Různé způsoby překrytí snímků  

Obrázek 14: Základní koncept nasazení UAV systému podle Miřijovského (2013) 

Zdroj: Miřijovský (2013) 

Zdroj: Remondino (2014) 
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Je důležité zmínit rozdíl v termínech autonomního a automatického systému, které 

jsou v mnoha publikacích zaměňovány. Odlišnost autonomního systému od 

automatického je ve schopnosti stroje vypořádat se s krizovými situacemi, na základě 

předem naprogramovaných pravidel (Vergouw a kol. 2016). U dronů je to například 

návrat na místo vzletu během ztráty signálu nebo nízké kapacity baterie. 

 V dřívějších letech se spoléhalo mnohokrát na manuální let, ten se dnes využívá jen 

zřídka. Nyní je u většiny dronů automatický let základním prvkem a přechází se na 

systém autonomní. To umožnuje rychlejší a přesnější metodu sběru dat s minimálním 

rizikem. 

 

3. 5. 1 Kalibrace 

 

U dronů je důležitá dvojí kalibrace. První se kalibruje samotný dron – inerciální měřičská 

soustava (IMU) pro spolehlivou orientaci v prostoru. Druhá kalibrace se věnuje kameře, 

která je zvláště důležitá, pokud je neměřičská. U té je důležité určení dvou prvků. Těmi 

jsou prvky vnitřní orientace (PVO) a prvky vnější orientace. K určení PVO patří velikost 

senzoru, souřadnice hlavního snímkovacího bodu, hodnota konstanty komory a hodnoty 

radiální a tangenciální distorze objektivu. Prvky vnější orientace jsou poloha a natočení 

snímku vůči souřadnicovému systému na povrchu. U UAV se tyto prvky dají určit pomocí 

GPS modulu a inerciální jednotky.  

 

3.5.2 Obrazové rozlišení snímků 

 

Obrazové rozlišení snímků je základním parametrem pro výstup daného projektu. Jedná 

se o zobrazovací míru detailu, z anglického ground sample distance (GSD). Ta je 

definována jako vzdálenost mezi středem dvou bodů (pixelů) měřených na zemském 

povrchu. V praxi to znamená, že čím menší hodnota GSD, tím větší míra detailu. Pomocí 

vzorce lze vypočítat teoretickou hodnotu GSD.  

   

H =
(𝐼𝑚𝑤 ∗  𝐺𝑆𝐷 ∗  𝐹𝑟)

(𝑆𝑤 ∗  100)
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kde:  

  H = výška letu [m] 

  Imw = šířka snímku [pixel] 

 Fr = konstanta komory [mm] 

 Sw = šířka senzoru [mm] 

 

Vertikální rozdíly v terénu ovlivňují vzdálenost snímaného povrchu ke kameře. U 

zpracování trojrozměrných objektů, zvláště vyšších staveb, je tento rozdíl mnohem 

výraznější. Proto se musí počítat s výškovým rozsahem objektu, který ovlivňuje 

výslednou GSD. Obvykle se doporučuje zpracovávat snímky zachycené ve stejné výšce 

letu, protože mají stejnou vzdálenost od povrchu země, a tedy i stejnou hodnotu GSD. 

To usnadňuje přizpůsobení klíčových bodů (tzv. key points2) mezi snímky během 

zpracování, a tím pomáhá při rekonstrukci. Nicméně algoritmus většiny softwarů na 

zpracování UAV dat GSD průměrují.  Tyto softwary mohou zpracovávat snímky s různými 

GSD, pokud platí následující: hodnota nejvyšší GSD je menší než dvojnásobek nejnižší 

GSD (Pix4D). 

 

𝐺𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥 ≤  2 ∗  𝐺𝑆𝐷𝑚𝑖𝑛 

 

Vzhledem k tomu, že výška letu a GSD mají lineární vztah, u stejného projektu 

zachyceného stejným fotoaparátem by nejvyšší letová výška, na které byly pořízeny 

snímky, neměla překročit dvojnásobek nejnižší výšky letu. (Pix4D) 

 

(𝑆𝑤 ∗  𝐻𝑚𝑎𝑥  ∗  100) / (𝐹𝑟 ∗  𝐼𝑤)  ≤  2 ∗  (𝑆𝑤 ∗  𝐻𝑚𝑖𝑛  ∗  100) / (𝐹𝑟 ∗  𝐼𝑤) 

 

      nebo 

 

𝐻𝑚𝑎𝑥  ≤  2 ∗  𝐻𝑚𝑖𝑛 

  

                                                           

2 Key points jsou shodné nebo neshodné body na snímcích, které se identifikuji pro tvorbu prostorových dat. 
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Pomocí následujícího vzorce lze vypočítat šířku (Dw) a výšku (Dh) snímku ve 

skutečnosti na zemském povrchu. Tento údaj je potřebný pro výpočet intervalu 

snímkování v následující části:  

 

𝐷𝑤 [𝑚] =
𝐼𝑚𝑤 ∗  𝐺𝑆𝐷

100
             𝐷ℎ [𝑚] =

𝐼𝑚ℎ ∗  𝐺𝑆𝐷

100
 

 

Všechny tyto parametry jsou graficky znázorněny na Obrázku 16 

 

 

 

3.5.3 Překrytí snímků 

 

Pro dosažení dostatečného pokrytí objektu je potřeba provést dva typy snímkování 

(respektive jiný úhel kamery ke snímanému objektu). Prvním je nadir (kolmé k zemi), 

zřetelný na Obrázku 17. Překrytí snímku by mělo být dle manuálu Pix4D alespoň 70% pro 

p podélné snímky ve směru letu a 60% pro q příčné snímky v bočním směru. Pro 

kvalitnější zpracování zmiňuje Řehák (2012) pro tvorbu ortofotomapy minimálně 60% 

překrytí pro p snímky a 40% pro q snímky, zatímco Srnský (2017) pro 3D modelaci 

doporučuje překrytí 85 % pro p snímky a 70 % pro q snímky. Druhým typem snímkování 

je oblique (kruhový oblet), let okolo objektu, který se doporučuje učinit dvakrát pod 

jinými úhly s jinou letovou výškou (viz Obrázek 18) (Pix4D). Podle Høhleho (2008) 

vyžaduje oblique schopnost aparátu udržovat nadmořskou výšku a pořizovat prostorová 

data. 

Obrázek 16: Zobrazené parametry pro výpočet GSD 

Zdroj: Pix4D  
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         Zdroj: Pix4D 

 

 

3.5.4 Interval snímkování 

Pro správný sběr dat je důležitý i přesný interval snímkování. V tomto případě, kdy bude 

dron prolétávat předem definovanou trajektorií a nad každým bodem zůstane krátký čas 

ve visu je vhodné nastavit kontinuální snímkování s patřičným intervalem. Následující 

Obrázek 19 znázorňuje parametry, ze kterých lze vypočítat interval snímkování. 

Zdroj: Pix4D 

Obrázek 17: Metoda kolmého pokrytí objektu (nadir) 

Obrázek 18: Metoda oblique ve dvou letových hladinách 

zájmové území 

příčné pokrytí 

  podélné pokrytí 

výška snímku 

šířka snímku 

𝐻1 

𝐻2 
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𝑜𝑑 =  𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 ∗  𝐷 

 

𝑥 =  𝐷 − 𝑜𝑑 

 

𝑡 = 𝑥/𝑣 

 

Interval snímkování může být proveden i druhým způsobem. 

 

𝑡 =  ((𝑖𝑚𝑊 ∗  𝐺𝑆𝐷) / 100)  ∗  (1 −  𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝) / 𝑣 

  

Důležitý je i formát ve kterém se budou snímky ukládat. Formát JPEG je 

nejužívanějším ve fotografii, není ale vhodný pro ostré přechody barev, které jsou 

důležité u prostorového zpracování. Nejideálnější je využití TIFF formátu, ten ale drony 

většinou nepodporují, proto je vhodné snímat ve formátu RAW, jehož softwarová 

konverze do TIFF nezhorší kvalitu tak, jako při uložení snímku do JPEG formátu přímo.  

kde: 

x = vzdálenost mezi dvěma pozicemi kamery ve směru letu [m] 

v= rychlost letu [m/s] 

D = vzdálenost pokrytého povrchu jedním snímkem ve směru letu [m] 

od = pokrytí povrchu mezi dvěma snímky ve směru letu [m] 

overlap = procentuální pokrytí stejného povrchu dvěma snímky  

t = uplynulý čas mezi dvěma snímky [s] 

Obrázek 19: Zobrazené parametry pro výpočet intervalu snímkování 

Zdroj: Pix4D 
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3.6 Softwary pro tvorbu 3D modelů z dat UAV 

 

Proces většiny softwarů na tvorbu UAV dat je založen na metodě SfM. Tento proces je 

znázorněn na Obrázku 20, který byl převzat od Rossiho a kol. (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srnský (2014) tvrdí, že „pro zachycení prostorové reality v odvětvích stavebnictví, 

těžebního průmyslu, ekologie, vodního hospodářství, architektury nebo detailním 

modelování v architektuře je potřeba robustního softwaru s algoritmem, který je ze 

snímků schopen generovat modely s vysokou mírou detailu“. Spolu s rozvojem dronů se 

vyvíjí i softwary specifické pro data z těchto nosičů. Některé jsou vylíčeny v této části. 

Vzhledem k rychlému rozmachu tohoto oboru tato práce nezmiňuje všechny dostupné 

softwary, které mohou rychle vznikat i zanikat.  

     3Dsurvey je softwarové řešení pro mapování a letecké zpracování obrazu. Umožňuje 

konstrukci prostorových dat a zpracování (geometrie budovy, georeferencování, hustá 

rekonstrukce) ortofotografie (DOF), digitálních povrchových modelů (DSM) nebo 

výpočet objemů. Pracuje i se vstupy jak las, LiDAR a CAD.           

 Řehák (2012) použil na zpracování snímků software Aeorgis. Tento program nemá 

uživatelské rozhraní pro nahrání a vlastní správu projektů.  Využil program ve spolupráci 

s autorem projektu. Nahráli snímky s rozmístěnými měřenými body, s prvky vnitřní a 

 

Obrázek 20: Základní procesní kroky k vizualizaci UAV dat 

Zdroj: vlastní zpracování 
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extrakce features3
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BBA
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vnější orientace a souřadnicemi vlícovacích bodů, spolu s přehlednou mapou oblasti. 

Řehák (2012) nemohl do procesu zasahovat, zpracování uskutečnili vývojáři. Výstupním 

prvkem byl ortofoto snímek s výškovým modelem, získal také výpočetní protokol.  

 Altizur je prostředí umožňující modelaci pro běžné uživatele a rychlé sdílení dat na 

serveru. Poskytuje i mobilní aplikaci, umožňující ortofotomapu a 3D modelaci. Lze 

vytvořit model zdarma nebo v placené verzi, která umožňuje vyšší kvalitu a velikost dat.

 DroneDeploy je skvělý software pro uživatele, kteří právě začínají pracovat s 

mapovým softwarem. Dá se považovat za alternativu Pix4D. Stejně jako tato platforma 

disponuje aplikací pro nastavení automatického letu a uložení sesbíraných dat ihned na 

server. Funkcionalita je závislá na typu licence. V té základní lze vytvořit ortofoto mapu 

a 3D model během hodiny. Pro užití GCP a jiných funkcí je třeba placené.  

 Fotogrammetrický software Icaros je dnes jedním z předních platforem v tomto 

odvětví. Zpracovává projekty pro velké firmy a organizace. Lze použít letecké, družicové 

nebo UAV data. Umožnuje zpracovávat velké množství snímků a jako výstup může být 

například ortofotomapa, digitální model terénu, 3D model v různých pásmech 

elektromagnetického spektra.        

 Dronemapper, poskytuje vedle ortofoto snímků letecké mozaiky, georeferencované 

kontury, radiometricky kalibrované vícepásové vegetační indexy, odhad biomasy nebo 

mapy rostlin. Stává se významným programem v oblasti zpracování UAV dat. Řehák ve 

své práci otestoval beta verzi. Nyní lze pracovat v plnohodnotném programu na straně 

uživatele.         

 OpenDroneMap, jeden z nejlepších opensource softwaru k dispozici. Na trhu si 

rychle našel své místo, a to především díky integraci s ostatními aplikacemi na drony. 

Během 3D modelace nabízí velkou flexibilitu, kdy má uživatel celou práci plně pod 

kontrolou. Další výhodou je široká volba výstupních dat při exportu (jpg, obj, las, tif…) a 

široká volba výstupu jako DMT, DMP, ortofota, 3D model. Pro desktopovou instalaci je 

nutné vytvořit virtuální knihovnu.       

 Pix4D Je velmi často zmiňován ve spolupráci s UAV fotogrammetrií. Ve své práci ho 

využily například Srnský (2017) a Řehák (2012), je také populárním softwarem 

v zahraničních výzkumech. Jedná se o velmi komplexní sadu softwaru s velmi rozsáhlými 

možnostmi. Zpracovává snímky jak z bezpilotních letounů, tak z běžných letadel, 

zároveň zpracovává snímky z více typů snímačů včetně multispektrálních a termokamer. 

Z dat umožňuje tvorbu ortofotomozaiky, digitálního modelu povrchu, mračen bodů 
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nebo vrstevnic. V programu je možné měřit vzdálenosti, objem, souřadnice a další 

geometrii. Data z programu lze exportovat do Cad, Gis a 3D modelačních programů. 

Pix4D je komerční program, tudíž je licencovaný a jeho použití se platí. Je zde ale nabídka 

plné zkušební verze po dobu 15ti dní s možností prodloužení licence o 10 dnů. 

  Proppeller aero využil ve své práci Srnský (2017). Tento software je založen jako 

webové rozhraní, kde jsou data nahraná a zpracována v cloudovém prostředí. Pro 

vizualizaci je možné aplikovat fotografie, Lidar data nebo DEM v tiff formátu. 3D modely 

pak mohou být využity v tomto prostředí k analýzám (vzdálenosti, úhly povrchu…). 

Využívaný je především těžebními společnostmi.     

 Důležitým softwarem je při 3D modelaci z dat UAV i aplikace pro nastavení 

autonomní letové mise. V kapitole 3.5 je zdůrazněna důležitost tohoto plánování, proto 

byla provedena analýza mezi dostupnými softwary pro nalezení vhodné aplikace. Popis 

aplikací s důležitými funkcemi pro sběr dat tvorbě 3D je zobrazen v Tabulce 2. 

 

 

 

 

                      

Aplikace 

licence operační 

systém 

Polygon double 

grid 

oblique form

át 

Litchi 599 kč iOS, 

Android 

Ne ne ano JPEG 

Map Pilot 1050 kč iOS Ano ano ne RAW, 

JPEG 

Drone 

Deploy 

zdarma iOS, 

Android 

Ano ano ne JPEG 

Precision 

Flight 

zdarma iOS, 

Android 

Ano ano ne JPEG 

Pix4DCapt

ure 

zdarma iOS, 

Android 

Ano ano ano JPEG 

DJI GS zdarma iPad, 

Android 

Ano ano ano RAW, 

JPEG 

Tower zdarma Android Ne ne ne RAW, 

JPEG 

Altizur zdarma IOS, 

Android 

Ano ano ne RAW, 

JPEG 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tabulka 2: Popis vlastností jednotlivých aplikací pro nastavení letové mise  

Funkce  
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4. FOTOGRAMMETRICKÁ MISE 

 

Tato kapitola podrobně popisuje průběh fotogrammetrické práce na základě 

teoretických poznatků. Zásadními kroky byl výběr aplikovaných softwarů, snímaného 

objektu v souladu s legislativou, příprava a realizace letové mise pro sběr spolehlivých 

dat a následná vizualizace těchto dat. 

  

4.1 Aplikovaný software 

  

Na základě analýzy aplikací byl ke sběru dat využit software Pix4DCapture. Důležitými 

faktory pro tento výběr byla možnost mise double grid pro potřebné pokrytí kolmých 

snímků. Zároveň kruhové snímání s nastavením různých intervalu mezi snímky. 

 V rámci výzkumu je zajímavé porovnat cloudového uložiště s robustními softwary. 

Software Altizur umožňuje zpracování dat v trojrozměrný model i skrze mobilní aplikaci. 

V rámci výzkumu je tento způsob zpracování otestován. Na straně serveru lze vytvořit 

3D model i v prostředí DroneDeploy. V obou případech se zpracování liší od typu licence.

 Agisoft Photoscan patří mezi obecné nejužívanější softwary spjaté se zpracováním a 

vizualizací prostorových dat. Je využíván skrze velkou část odvětví. Kromě běžných dat 

umožňuje vizualizovat i letecké snímky. Navíc umožňuje zpracovávat data metodou SfM.

 Vzhledem k časté recenzi softwaru Pix4D jak v českém, tak v zahraničním prostředí, 

byl tento software aplikován i v této práci. Tento program jeví širokou komplexnost při 

zpracování.  Výběr byl zásadní i kvůli plnohodnotné zkušební verzi.   

 Poslední software ke tvorbě 3D modelu je poměrně nový 3Dsurvey. Práce 

v prostředí tohoto programu je snadná i pro běžné uživatele a lze se rychle orientovat 

v prostředí. Snímky lze uploadovat z jakýkoliv digitálních kamer. Výhodou je 

plnohodnotná 15ti denní zkušební verze.       

 Pro porovnání vytvořených modelů byl v závěrečné práci použit volně dostupný 

software Cloud Compare, který umí ze dvou na sebe přiložených mračen vypočítat 

rozdílový rastr. Lze využít k operacím s 3D daty jako je registrace, převzorkování a 

statistické výpočty. 

 Jedním z hlavních faktorů pro výběr aplikovaných softwarů byla plnohodnotná 

zkušební verze.  
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4.2 Objekt modelování 

 

Výběr objektu by důležitý, protože měl především splňovat určité atributy pro účely této 

práce. Těmi byla poloha na otevřenějším prostranství, střední velikost a nízký výskyt 

liniových překážek (silnice, elektrické vedení...), které by ohrožovaly průběh letové mise. 

Je vhodné vzít v úvahu i elektromagnetický smog z wi-fi sítí detekovaných okolo pásma 

2,4 GHz. Ve velkých městech dokáže způsobit komplikace při ovládání dronu. Hlavní 

faktor výběru byla ale legislativa. Získání povolení k letu v určitých oblastech je náročná 

a dlouhodobá procedura. V případě létání bez povolení nesmí být objekt klasifikován 

v oblasti HOP.  

Snahou bylo také, aby objekt nosil určité kulturní dědictví a vyzařoval příjemnou 

estetikou. Proto byl původně vybrán Letohrádek Hvězda. Zde ale bylo složité splňovat 

všechny podmínky legislativy, a proto byl vybrán objekt jiného rázu. 

Snímaným objektem je nakonec budova v obci Vykáň ve Středočeském kraji, okresu 

Nymburk se souřadnicemi 50.1179056 s. š. a 14.8351097 v. d.  

Na portálu www.Aisview.com je možné zkontrolovat omezené zóny pro veškerý 

letecký provoz přes interaktivní mapu (viz Obrázek 21). Z mapy je zřejmé, že prostor 

vybraného objektu splňoval potřebné náležitosti pro provoz UAV. Lze vidět i omezenou 

zónu Prahy a omezený prostor na jih od Českého Brodu ve městě Kouřim. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21: Omezení vzdušného prostoru pro provoz leteckých prací 

Zdroj: www.aisview.com 
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4.3 Metodika  

 

Na rozdíl od Miřijovského (2013) komplexního schématu popisující obecné procedury 

sběru a zpracování UAV dat, byl pro účely této práce sestaven specifičtější model (viz 

Obrázek 22). Ten lze aplikovat na běžné nízkonákladové UAV s výstupem trojrozměrného 

modelu. Základním kamenem metodiky této práce je kromě požadovaných předpisů 

výpočetní příprava letecké mise. Poté je třeba zajistit zájmové území a pak realizovat 

samotnou misi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příprava snímkování 
na základě výstupu 

 

1. míra detailu 

 

Zajištění 
zájmového území 

2. překrytí snímků 

 

3. interval 
snímkování 

 

1. meteorologická 
situace 

 

     2. bezpečnost 
v dopadové zóně 

 

3. kontrola a 
kalibrace dronu 

 

Nastavení letové 
mise 

Legislativa 

(4. vlícovací body) 
 

1. nadir 

 
2. oblique (2x) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Obrázek 22: Schéma průběhu přípravy letové mise komerčním dronem  
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Hlavním krokem tedy bylo stanovení míry detailu, konkrétně určení hodnoty GSD 

výsledného výstupu. Na základě toho byla vypočítána přesná letová hladina pro sběr dat. 

Důležité bylo určit i procentuální překryv snímkování a následně interval snímání. Sběr 

dat pro tvorbu prostorového modelu řeší dva typy snímkování, které byly aplikovány - 

metoda nadir a oblique. Pro výsledné porovnání přesnosti modelů v jednotlivých 

softwarech je potřeba vyřešit georeferenci. Ke změření přesnosti se využily vlícovací 

body změřené pozemním GPS přístrojem. Pro kontrolu výpočtu i check pointy. Vstupní 

data pak bylo potřeba transformovat z WGS84 do místního S-JTSK.   

 Před sběrem dat byla provedena testovací mise, která měla za úkol najít a eliminovat 

potencionální nedostatky metodiky. Zde byla rozpoznána nevhodnost původních 

(žlutých) terčů s nedostatečným kontrastem vzhledem k okolnímu prostředí. Zároveň 

bylo zjištěno, že aplikace Pix4DCapture nepodporuje nezkomprimovaný a kvalitnější 

RAW formát výstupních snímků. Jiná aplikace ale neumožňovala všechny potřebné 

funkce letové mise, volnou dostupnost licence nebo kompatibilitu s užitým telefonem, a 

proto je výstupním formátem snímků JPEG.  

 Ve vybraných softwarech jsou poté vyhotoveny 3D modely. Na základě obecných 

poznatků lze předpokládat, že nejpřesnější a nejkvalitnější výsledky budou dosaženy 

softwarem Agisoft. Vzhledem ke specifikaci UAV dat ostatními softwary je tato predikce 

nejistá. Velmi potenciálním se zdá program Pix4D, který je využíván jak běžnými 

uživateli, tak k profesionální práci. 

 

4.4 Technická analýza použitého UAV 

 

Pro tento výzkum byla použita kvadrokoptéra Mavic Pro, revoluční zařízení v kategorii 

komerčních dronů. Z technického hlediska patří mezi nejlepší v kategorii, ale zároveň 

podlehl trendu miniaturizace a disponuje velmi malými rozměry (při složení 198 mm x 

83 mm x 83 mm). Transportace je velmi snadná a vzhledem k poměru výkonu k ceně je 

velmi oblíbený a zakládá tak novou kategorii komerčních UAV. Dokáže létat až 65 km/h 

do vzdálenosti 7 km od ovladače a ve výšce 5000 m nad hladinou moře. Systém 

snímacích senzorů snižuje riziko nehody, který monitoruje překážky a celý dron je tak 

schopen se těmto překážkám automaticky vyhnout. Na Obrázku 23 jsou zobrazeny 

základní komponenty (manuál Mavic Pro 2017). 
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Obrázek 24: Obvod snímacích senzorů 

Zdroj: DJI 2018 
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Zdrojem energie je akumulátor, disponující ochrannými funkcemi proti přebíjení či 

automatickým vybitím na určitou část kapacity po delší nečinnosti. Mavic Pro může při 

plném nabití vydržet ve vzduchu až 27 minut (za předpokladu bezvětří a konstantní rychlosti 

7 km/s). Baterie má třetinovou hmotnost dronu (240 g) a kapacitu 3830 mAh, což se 

v porovnání s dnešními telefony může zdát málo, koreluje to ale právě s nízkou hmotností, 

která výrazně snižuje spotřebu energie zařízení. Baterie má 4 diody zobrazující přibližný stav 

nabití. Stav akumulátoru v reálném čase se ale kontroluje na dálkovém ovládání, v aplikaci 

zařízení se pak můžeme podívat na všechny její statistky (počet nabití, doba letu...). Ta 

upozorní, pokud se baterie blíží vybití. Zároveň dron disponuje autonomní funkcí. V případě 

nízké energie se dron sám vrátí na místo vzletu (manuál Mavic Pro 2017).  

Kvadrokoptéra disponuje 6 senzory zobrazenými na Obrázku 24, které umožnují přední 

a svislé vidění. Ve přední i spodní části jsou dva monokulární optické snímače, uprostřed ve 

spodní části pak dva ultrazvukové senzory. Spodní senzory kontrolují vzlet a bezpečné 

přistání. Přední senzory detekují překážky pod úhlem 60°, spodní pod úhlem 40°. 

Podmínkou detekce je maximální rychlost 36 km/h a rozmezí světelnosti od 300 lux – 10 000 

lux. Díky tomu stroj funguje i po ztrátě signálu, kdy může obletět nebo se zastavit před 

překážkami (do 15 m) při letu bez vizuálního kontaktu (manuál Mavic Pro 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Popis kvadrokoptéry 

a – akumulátor 
b – vrtulky 
c – rotory 
f – základní deska 
e – kamera 
f – senzory 

 

Zdroj: manuál Mavic Pro 2017 

a  
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Dálkové ovládání je multifunkční bezdrátové komunikační zařízení. Obsahuje 

přijímací kanál videa a systém dálkového ovládání letounu. Jsou k dispozici specifická 

tlačítka, dva joysticky pro pohyb v prostoru a LCD displej zobrazující základní letové 

parametry. Těmi jsou například rychlost letu, otáček motorů, vzdálenost a výška letu, 

stav kamery, úroveň nabití baterie i ovladače nebo intenzita signálu GPS a vysílače. 

Ovládání je pomocí USB kabelu propojeno se smartphonem, který funguje jako displej a 

zobrazuje pohled kamery v reálném čase (manuál Mavic Pro 2017).  

Ovladač má dvě skládací antény, které vysílají a zachycují signál s dronem na 

frekvenci 2,4 GHz. Vysílá se elektromagnetická vlna směrem k letounu, pro bezpečnější 

signál je lepší klopit antény kolmo k dronu. Stejně jako baterie se musí ovladač nabít. 

Kvadrokoptéra obsahuje základní desku, která řídí celý systém. Jejími hlavními 

součástkami je gyroskop k orientaci, akcelerometr pro určení rychlosti, barometr pro 

zjištění nadmořské výšky a kompas pro identifikaci magnetického pole a určení severu. 

K těmto součástkám patří i další, které jsou důležité pro zpracování dat. Chytrý telefon, 

obsahující sekundární software o veškerých informacích nebo paměťová karta, kam se 

ukládají data. (manuál Mavic Pro 2017). Nezbytnou částí pro fotogrammetrické využití 

je kamera, která je popsána v následující kapitole 4.4.1. 

 

4.4.1 Integrovaná kamera  

 

Kamera je integrovaná s dronem a nabízí několik možností snímání fotografií: jednotlivé 

snímky, sekvenční snímání, expoziční bracketing (stejný snímek různými expozičními 

hodnotami) a intervalové snímání. Součásti kamery je trojosý gimbal (klonění, klopení a 

otáčení) – stabilizátor, který umožňuje klopit kameru kolmo k zemi a až 30° nad 

horizontální linii. To činí úhel snímání v rozmezí 120°, zároveň stabilizuje obraz i ve 

vysoké rychlosti (manuál Mavic Pro 2017).      

 Nejvyšší rozlišení snímků je vysoké 4K rozlišení, přesněji 4000 x 3000 pixelů, ve 

kterém lze objekt snímát. Optický snímač CMOS 1/2.3“ disponuje 12,3 Mpx. Konstanta 

komory je 26 mm se světelností f/2.2 – poměrně velký odpor objektivu procházejícímu 

světlu. Rozměry senzoru jsou 6,17 mm x 3,47 mm a zorný úhel kamery 78,8°. Distorze, 

udávající posun bodu snímku od jeho správné polohy v rovině může být podle výrobce 

až 1,5 %. Hodnota ISO je pro fotografie v rozmezí 100 – 1600 (manuál Mavic Pro 2017). 
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4.4.2 Princip letu  

 

Vlevo na Obrázku 25 je znázorněn pohyb letounů v prostoru. Ten je definovaný tzv. 

tříosým souřadnicovým systémem. Jsou zde zobrazeny tři základní pohyby - zdvih (pitch), 

otočení (yaw) a naklonění (roll). Vpravo je znázorněn i pohyb specifický pro 

kvadrokoptéry, tzv. throttle3, vertikální pohyb nahoru a dolu. 

 

 

 

 

Zdvih (úhel φ) umožnuje stroji stoupat nebo klesat, naklonění pak pohyb do stran 

(úhel ω). Důležitým pohybem pro snímání objektu, například při metodě oblique, je 

pohyb otočení (úhel κ), to umožnuje dronu otočit se okolo vlastní osy o 360°. Tyto úhly 

mohou být kladné a záporné a bývají vyjádřené v intervalu od -180° do 180°. Pokud je 

kamera integrovaná s dronem lze tyto pohyby aplikovat i na kameru. Když je úhel φ 0°, 

tak kamera směřuje kolmo k zemi (nadir), úhel ω je při dispozici gimbalu vždy 0°. Pokud 

je úhel κ například 180° a úhel φ 0°, tak kamera směřuje na jih a kolmo k zemi (Skylinesoft 

2018). 

Kombinací všech těchto pohybů dokážeme manipulovat se zařízením ve 

trojrozměrném prostoru. Kromě těchto pohybů má dron několik vlastností pro fyzikální 

funkčnost ve vzduchu. Za tu jsou zodpovědné vrtule motoru. Jejich tvar a zakřivení 

dokáží přeměnit rotační pohyb na tah a naopak. Odlišnými pohyby dokáží vytvořit vztlak 

a podtlak a letoun je tak schopen se pohybovat ve vzduchu (Karas, Tichý 2016). 

                                                           
3 Throttle – v překladu škrcení, zde ve významu „škrcení“ otáček motoru a omezování jeho výkonu. 

Obrázek 25: Základní pohyby letu kvadrokoptéry 

Zdroj: https://www.touringmachine.com a https://www.robolink.com/ 
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4.4.3 Relevantnost Mavic Pro  

 

Dron, se kterým proběhne sběr dat, je v rámci své kategorie vhodný pro aplikaci ve 

fotogrammetrii. Disponuje nejnovějším IMU, které Eisenbeiss (2009) zdůrazňuje, 

technologií letové stabilizace a stabilizovanou kamerou s vysokým rozlišením, která se 

může pohybovat po vlastní ose a snímat jak horizontální, tak vertikální plochu. To je 

velká výhoda, protože některé typy dronů disponují nepohyblivou kamerou a mohou tak 

snímat pouze jeden sklon plochy.  Lze nastavit tzv. waypoints4, které umožnují předem 

definovat trajektorii letu neomezeným množstvím těchto bodů. Další výhodou je velká 

výdrž letu, orientace podle GPS a senzory detekující překážky umožnují let i uvnitř 

budovy. 

Některé prvky vnitřní orientace u kamery nejsou znány, a proto lze určit kameru jako 

neměřičskou. UAV díky GPS/IMU systému zaznamenává prvky vnější orientace. Pro účely 

použití běžného komerčního UAV kalibrace neproběhla. Aplikované softwary navíc 

během zpracování disponující automatickou funkcí autokalibrace kamery. 

Snímky lze ukládat ve formátu JPEG nebo RAW. Inteligentní letové funkce umožnují 

nastavení autonomního letu, kdy dron může kroužit okolo objektu, létat skrze waypointy 

nebo i sledovat pohybující se objekt. Výhodou je bezpečnost systému, dron se v jakékoliv 

krizové situace vrátí na místo vzletu. K naplánování přesné fotogrammetrické mise jsou 

ale funkce omezené. U metody kruhového snímání lze nastavit požadovaný rádius a 

interval snímání, při kolmém snímání by bylo zapotřebí důkladnějšího naplánování. 

Proto byl důležitý výběr specifické aplikace pro sběr dat.  

Důležitým prvkem pořízených dat jsou tzv. EXIF data, které přiřazují hodnoty určitých 

parametrů k daným snímkům, jako je výška letu, rozlišení nebo čas pořízení. 

Nejdůležitější pro zpracování prostorových dat jsou informace o souřadnicích každého 

snímku, podle kterých program správně inicializuje data v prostoru. Tyto data jsou v 

souřadnicovém systému WGS 84, proto byla vhodné je georeferencovat do místního 

systému. Dalšími informacemi jsou i přesné úhly pohybu os (pitch, roll, yaw), zmíněné 

v kapitole 4. 4. 2. 

 

                                                           
4 Waypoints je sada souřadnic, které identifikují specifický bod ve fyzickém prostoru (Hansen, 2016). 
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4. 5 Letová mise 

 
Letová mise vychází z míry detailu GSD, kterou byla potřeba stanovit. Kapitola 3.5.2 

popisuje potřebné parametry a matematický postup k dosažení stanovené hodnoty. Ta 

byla stanovena na 1 cm, kdy jeden pixel zobrazuje jeden cm na zemském povrchu. 

Počítalo se s rozměry snímku 4000 x 3000 pixelů. Hodnota konstanty komory se ale musí 

přepočítat podle tzv. crop faktoru5. Pro velikosti senzoru (1/2.3“) je koeficientu 5,6, to 

vykazuje reálnou ohniskovou vzdálenost, která je 4,64 mm. Výsledná výška je poté 30,09 

metrů. Pro získání GSD 1 cm se v tomto případě musí kalkulovat s letovou hladinou 30 

metrů nad zemským povrchem. Při splnění letové výšky dosáhneme požadované míry 

detailu se skutečnou mírou snímků 40 x 30 metrů.  

Metoda snímání je rozdělena na snímkování nadir a oblique. UAV bude snímat s 

překryvem 90 % pro p podélné a 80 % pro q příčné snímkování. Tento hustý překryv je 

dostatečné množství dat pro vyhotovení kvalitního modelu. Podobně velký důraz je 

kladen na kruhové snímání, zde byl interval fotografování nastaven na nejnižší možný 

v aplikaci Pix4DCapture a to 4°. Celkově proběhnou 3 lety, které zajistí dostatečné 

množství snímků pro kvalitní prostorový model. 

Kapitola 3.5.4 popisuje výpočet pro určení intervalu snímkování. Nejdříve bylo 

potřeba vypočítat vzdálenost pokrytého povrchu jedním snímkem ve směru letu a poté 

vzdálenost kamery mezi dvěma snímky ve směru letu. Při podélném 90% překrytí je 

pohyb kamery mezi dvěma snímky 4 m. Při rychlosti 2 m/s, která byla určená pro co 

nejstabilnější let, kamera zachytila snímek každé 2 s. 

Kapitola 3. 5. 2 popisuje rozdílné rozlišení budovy vzhledem k nízké letové dráze k 

povrchu budovy na rozdíl od celého objektu. Proto je důležité dbát na důkladné překrytí 

snímků kruhovou metodou. To je také důvod proč se při 3D modelaci doporučuje 

kruhový oblet dvakrát pod jinými úhly. Budova má velký střešní kryt, který zakrývá stěny 

budovy, a proto bude druhý oblet v poloviční výšce letu. Softwarová společnost 

DroneDeploy (2018) doporučuje při vysokých objektech dokonce tři až čtyři kruhové 

oblety. Pro ověření důležitosti tohoto snímkování byl vyhotovený 3D model porovnán 

s odlišnými intervaly mezi snímky (4°, 12° a 20°) (viz kapitola 4.6). 

                                                           
5 Koeficient, kterým se přepočítává konstanta komory, jakou by měl objektiv se stejným zorným úhlem na 
kinofilmovém fotoaparátu. 
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4.5.1 Zajištění zájmového území 

 

Rizikové faktory omezující letový provoz byly zváženy v kapitole 4. 2, poté bylo nutné 

vzít v úvahu aktuální stav meteorologických podmínek – srážek, oblačnosti, větru i 

denního období vzhledem ke směru svitu slunečních paprsků. Podle metody BRDF 

zmíněné v kapitole 3.3 je zřejmé, že nejvhodnější denní dobou k letu je poledne, kdy jsou 

paprsky kolmo k zemi a paprsky se tak neodrážejí do čočky kamery. Navíc je snížené 

tvoření stínů, které by mohly znehodnotit výstup.     

 Ke zjištění stavu aktuálního počasí byla použita aplikace UAV Forecast, specifická pro 

let dronů. Aplikace na základě polohy znázorňuje veškeré meteorologické prvky, které 

je potřeba znát pro let, jako je směr a rychlost větru, oblačnost, viditelnost nebo celkový 

stav počasí. Na Obrázku 26 je zobrazen meteorologický stav před samotným měřením, 

kdy nebylo vhodné létat v poledne, kvůli nízké dostupnosti satelitů. 

 

 

 

Obrázek 26: Podmínky pro let na daném území podle aplikace UAV Forecast 

Zdroj: UAV Forecast 
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Druhou fází přípravy specifickou pro zájmovou oblast je zajištění bezpečnosti. To 

znamená ověření osídlení v dopadové zóně a kontrola nebezpečných prvků pro samotný 

let jako je například elektrické vedení. Pomocí aplikace Flightradar24 je zkontrolována i 

poloha možných letadel v blízkém okolí. 

Po bezpečnosti je na řadě kontrola a příprava zařízení, nejprve stav dobytí všech 

baterií, ovladače i použitého smartphonu. Dále stav vrtulek, kamery, gimbalu a dalších 

součástek. 

Poslední fází před samotným vzletem bylo připojení stroje k GPS, pro orientaci 

v prostoru, to probíhá automaticky. Ručně se kalibroval kompas a IMU systém. Kompas 

otočením dronu okolo své vertikální a horizontální osy. IMU systém (gyroskop a 

akcelerátor) polohováním dronu v pěti různých směrech. Během kalibrace je důležité 

vyhnout se feromagnetickým předmětům a objektům. V případě manuálního letu se 

může provést i kalibrace ovladače pro velmi přesnou manipulaci. Hodnota ISO se 

nastavila na 100. 

 

4.5.2 Sběr dat 

   
Stejně jako doporučuje Chandler (1999) byly vlícovací body změřeny pomocí 

dvoufrekvenčním RTK (real time kinematic) GPS pozemním přístrojem Trimble R10 

s přesností na 0,02 m. Před měřením se přístroj připojil na nejbližší kontrolní stanici, 

kterou byla nalezená pražská stanice CPRG. Při zkušebním snímání byl použit žlutý, 

kruhový terč, který byl v nedostatečném kontrastu vzhledem k terénu (obilí, písečná 

cesta). Pro větší viditelnost se použil fluorescentní oranžový sprej (viz Obrázek 27). 

Velikost terčů byla v rozmezí okolo 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Terče použité v terénu – kontrolní bod (vlevo) a vlícovací bod (vpravo) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k nepřístupné vegetaci z jedné strany budovy byly terče rozmístěny lehce 

nepravidelně. Důležité bylo rozdělit body mezi sebou na přibližně stejnou vzdálenost, to 

je patrné z Obrázku 28. Čtyři vlícovací (žluté) body byly rozmístěny po delších stranách 

budovy a dva po kratších stranách. Po jednom z kontrolních (červených) bodů pak ke 

každé straně budovy. Celkově bylo zaměřeno 10 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Po provedení kontroly a kalibrace dronu byla nastavena autonomní mise. Před 

vzletem aplikace ověřila nutné softwarové funkce, které jsou shrnuty v Tabulce 3. 

 

 

 

 

Připojení k dronu Připojení dronu k dálkovému ovladači (wi-fi, usb) 

Úroveň baterie Ověření, že úroveň baterie a ovladače je alespoň 20 % 

GPS Připojení dronu k alespoň 6 satelitům 

Načtení mise Ověření připojení dronu k aplikaci a úspěšně nahrání mise do UAS 

Bodová vzdálenost Vzdálenost mezi pozicí dronu a středem mise je méně než 250 m. 

Bod vzletu Vzdálenost mezi bodem vzletu a středem mise je méně než 150 m. 

Spínač Ověření správné polohy spínače k možnému autopilotu 

Připojení ke stanici Připojení dronu k aplikaci 

Kalibrace Ověření kalibrace dronu 

Poslední firmware Ověření nejaktuálnějšího firmwaru 

4001 

4002 4003 

4004 

4005 
4006 

3001 

3002 

3003 

Obrázek 28: Rozmístění vlícovacích bodů v zájmovém území z výšky 70 m. 

3004 

Tabulka 3: Automatická kontrola správné kompatibility dronu s aplikací 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Během letu se vyskytla jedna problémová situace, kdy se během kolmého 

snímkování těsně před dokončením první mřížky začal dron vracet na místo vzletu. 

Zbývající snímky pro dokončení první mřížky byly nahrazeny manuálním letem. Druhý let 

pak byl nastaven jako polygon, ten už proběhl bez problému. Výsledný pokryv byl 

dokončen podle naplánování. Na následujících Obrázcích 29 a 30 je zobrazena 

trajektorie letu a jednotlivé polohy snímků.  Z nich je rozeznatelný manuální let oproti 

předem nastavené autonomní misi. Manuální let by na výslednou modelaci neměl mít 

vliv, vzhledem k vysokému pokrytí snímkování. V Tabulce 4 jsou zobrazeny základní 

parametry letu pro určitý typ snímkování. 

 

  

 

 

 nadir Oblique oblique 

Letová hladina [m] 30 30 15 

Úhel kamery 0° 45° 30° 

Interval snímání    90 % x 80 % 4° 4° 

Rychlost letu [m/s] 2 2 2 

Doba letu [s] 780 400 394 

Počet snímků 207 90 90 

Obrázek 29 a 30: Trajektorie dronu během mise (vlevo) a polohy pořízených snímků (vpravo) 

Zdroj: Pix4D 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4: Parametry letové mise 
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4.6 Zpracování dat 

  

Tato část popisuje vizualizaci dat v jednotlivých softwarech i cloudových rozhraní. 

Vzhledem k často zmiňované důležitosti metody oblique pro tvorbu prostorového 

objektu z dat UAV byly v Pix4D zpracovány modely s jinými intervaly kruhového snímání, 

zobrazené na Obrázku 31. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z modelů je patrné, že interval po 20° je nedostačující. Model vytvořený s intervalem 

12° je věrohodný realitě, nicméně si lze všimnout nekvalitních detailů, jako špatně 

vykreslených okenic nebo linie střechy. Obecná hranice úhlu snímání se nedá určit, 

vzhledem k odlišné potřebě počtu snímků v závislosti na velikosti modelovaného 

objektu. Nejspolehlivější zpracování bylo s úhlem po 4°. V tomto případě lze 

předpokládat kvalitní zpracování i při intervalu snímání po 8°.  

Obrázek 31: Různé intervaly metody oblique. Shora – 20°, 12°, 4° 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.1 Vizualizace v cloudovém prostředí 

 

S dnešní úrovní technologie může kdokoliv pomocí chytrých mobilů vytvořit 3D model 

za použití volně dostupných programů. V rámci tohoto výzkumu byla otestována 

aplikace (viz Obrázek 32), specifická pro data z UAV. Platforma Altizur, která je dostupná 

i na webových stránkách vyžaduje k použití pouze vytvoření účtu a jeho následnou 

verifikaci. Po nahrání fotek na cloud uložiště trvalo zhruba dvě hodiny k vytvoření 

daného modelu.  I přes jednoduchost programu a neplacené verze, která limitovala 

počet snímků na 300, jsou výstupní data s velkým detailem. GSD se přesně rovnala 

požadovanému 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším otestovaným cloudovým uložištěm byl populární DroneDeploy.  Míra detailu 

byla omezená zkušební verzí na 5 cm, a proto je výsledný model velice nekvalitní. Na 

Obrázku 33 si lze povšimnout nedokonalého zpracování, například u okenic. 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: 3D výstup skrze mobilní aplikaci 

Zdroj: Altizur 

Obrázek 33: 3D výstup z DroneDeploy 

Zdroj: DroneDeploy 
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4.6.2 Vizualizace v prostředí Agisoft Photoscan 

 

Pro zpracování projektu byl původně použit software na školním počítači. Zde ale bylo 

zjištěno, že starší verze Agisoftu nepodporuje funkci rolling shutter6 a byla zde větší 

pravděpodobnost výsledné odchylky. Pro lepší porovnání s ostatními softwary byla 

stažena trial verze 1.4, kde lze funkci compenation rolling shutter zaškrtnout.  

Prvotním krokem v programu Agisoft Photoscan bylo vytvořit tzv. Chunk, kam se 

nahrály všechny snímky. Pro zpracování snímků se určilo jejich uspořádání. K tomuto 

účelu slouží funkce Align Photos. Parametr přesnosti byl nastaven na High, kdy software 

pracuje s původní velikostí snímků 

Důležité bylo vybrat způsob jakým budou nalezeny překrývající se páry snímků. V 

rozbalovacím okně pro parametr Pair preselection se vybere, jak se budou vybírat 

dvojice snímků k následnému vyhodnocení. Lze vybrat jednu nebo obojí z možností 

Generic a Reference. Pokud je pozice kamery neznáma, použije se Generic preselection. 

V tomto případě se vybrala funkce Reference preselection, jelikož dataset obsahuje EXIF 

data, kde jsou pozice snímků definovány. Zároveň je možnost nastavit limit klíčových a 

vázacích bodů, pro rychlejší zpracování. Poté vzniklo zjednodušené bodové mračno, 

zobrazené na Obrázku 34. 

 

 

                                                           
6 Efekt, jímž disponuje spousta digitálních CMOS snímačů. Snímek je zachycován postupně horizontálně nebo 
vertikálně, to může mít výsledný vliv především na objekty v pohybu, které jsou rozmazané. 

Obrázek 34: Zjednodušené mračno po orientaci snímků  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poté se nahrál soubor s vlícovacími body v místním souřadnicovém systému. Do pole 

Ground altitude se vyplnila maximální letová hladina, odečtená od průměrné nadmořské 

výšky snímků (viz Obrázek 35). Vlícovací body vykazovaly mírnou odchylku, a proto byla 

potřeba je ručně upřesnit. Body byly dobře identifikovány v terénu, to je patrné z 

Obrázku 36. Poté se odškrtly body, které se určily jako kontrolní. Dalším krokem pro 

dosažení větší přesnosti výpočtů prvků vnější a vnitřní orientace byla nutnost 

optimalizace snímků (Optimize Photo Alignment). Ten upřesní snímky v systému S-JTSK 

podle nahraných vlícovacích bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35: Výběr lokálního souřadnicového systému 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 36: Identifikace vlícovacích a kontrolních bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na Obrázku 37 si lze povšimnout správného rozmístění vlícovacích bodů. Poté se 

vytvořilo husté bodové mračno, funkcí build dense cloud v nabídce workflow. Míra 

kvality byla vybrána na High (viz Obrázek 38). Ultra high se vzhledem k množství snímků 

nepoužilo, zároveň bylo vhodné vytvořit stejnou úroveň kvality ve všech softwarech. 

Nižší výběr kvality se doporučuje při málo výkonných sestavách, protože tento proces je 

časově nejnáročnější. 

  

 

 

 

Po tomto kroku byla použita funkce ze stejného panelu build mesh, ta vytvořila síť 

budovy. Poté lze exportovat výsledný protokol, který zobrazuje parametry zpracování, 

odchylky GCP, výsledné GSD nebo projekční chyba nebo DEM. 

Obrázek 37: Rozmístění vlícovacích a kontrolních bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 38: Výběr kvality bodového mračna 
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4.6.3 Vizualizace v prostředí Pix4D 

 

Úvodním krokem bylo vytvoření nového projektu s výběrem souřadnicového systému a 

kartografické zobrazení. Poté se importovaly snímky se souřadnicemi WGS 84 a prvky 

vnější orientace, definovala se i použitá kamera. Pro nejpřesnější zpracování se vybrala 

možnost standart 3D model, která je sice pomalejší, ale zachovává původní rozlišení 

snímků. 

Na Obrázku 39 je vidět protokol pořízených snímků. Zobrazena je nadmořská výška, 

zeměpisná šířka a délka, horizontální a vertikální přesnost a úhly základních pohybů 

dronu v prostoru, zmiňované v kapitole 4.4.2, které jsou vyjádřené v intervalu od -180° 

do 180°. Horizontální přesnost vychází z prvních dvou souřadnic – zeměpisné šířky (X) a 

délky (Y). Vertikální přesnost vychází z nadmořské výšky (Z) 

 

 

 

 

Zpracování dat se zahájilo procesem inicializace. V tomto kroku byly všechny vstupní 

data zpracována čtyřmi body. Těmi jsou extrakce klíčových bodů, protnutí klíčových 

bodů, optimalizace kamery a lokalizace modelu v prostoru. V tomto kroku probíhá AAT 

a metoda BBA. Na Obrázku 40 je zobrazena inicializace kamer v prostoru, ze kterého je 

patrná letová mise dronu. 

Obrázek 39: Protokol pořízených snímků 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Po tomto kroku byla potřeba nahrát vlícovací body. Ty se nejdříve transformovaly do 

souřadnicového systému S-JTSK a zapsaly se do textového editoru. GCP se stejně jako 

v Agisoftu zobrazily v zájmovém území s patrnou předpokládanou odchylkou. Pro 

upřesnění byla potřeba tyto body ručně přiřadit k signalizovaným bodům. Nutností je 

přiřadit body alespoň ke dvěma snímkům. Ideální ale ke třem až osmi (Pix4D). V tomto 

případě byl každý GCP ručně přiřazen k osmi fotkám. Předem určené kontrolní body se 

označily jako check points. Ruční přiřazení vlícovacích bodů je zobrazen na Obrázku 41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Inicializace kamer  

Obrázek 41: Identifikace vlícovacích a kontrolních bodů [Pix4D]  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poté se provedla aerotriangulace vlícovacích bodů. Druhý krok, Point cloud and 

mesh, vytvořil bodové mračno a síť modelu. Bylo zapotřebí odstranit přebytečné body, 

které mohou vytvořit nežádoucí strukturu. Tento krok je zobrazen na Obrázku 42. Rozdíl 

výstupu bez editace a po úpravě bodového mračna je patrný z Obrázku 43, kdy model 

bez editace obsahuje nežádoucí struktury. Stejně jako v Agisoftu je po zpracování 

k dispozici výsledný protokol. 

 

 

 

 

 

Obrázek 42: Ruční editace přebytečného (červeného) bodového mračna  

Obrázek 43: Výsledný efekt editace bodového mračna.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Vizualizace v prostředí 3DSurvey 

 

Tento software je přizpůsoben i běžným uživatelům a jeho obsluha je tak i koncipovaná. 

Tvorba výstupu se skládá ze tří procesů. Prvním je Bundle block adjustment, ve kterém 

algoritmus provede aerotriangulaci, nalezne key points a shodné tie points a inicializuje 

jednotlivé snímky v prostoru. Poté vzniká zjednodušené bodové mračno, které je patrné 

z Obrázku 44. 

 

 

 

 

Druhým krok orientation slouží pouze pro georeferenci vlícovacích a kontrolních 

bodů, které se stejně jako u předešlých programů nahrají a ručně upřesní na střed terčů. 

Tento program prochází stále vývojem a poslední verze nemá dostupný souřadnicový 

systém S-JTSK. Proto byly vlícovací body nahrány v systému WGS84. Tato změna 

souřadnicového systému by neměla mít na výslednou odchylku vliv. Ruční upřesnění pro 

jeden vlícovací bod se softwarovou společností doporučuje alespoň na třech snímkách. 

Stejně jako v předešlých softwarech byla potřeba oddělit vlícovací body od kontrolních. 

Ty se označily jako validation points. Ruční upřesnění vlícovacích a kontrolních bodů je 

zobrazené na Obrázku 45. 

 

Obrázek 44: Inicializace kamer  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tento proces je zpracován téměř okamžitě a následuje poslední krok – construction. 

Zde program vytvoří husté bodové mračno (Obrázek 46) a orientuje model v prostoru, 

proto je tento proces časově nejnáročnější.  

 

 

 

 

Obrázek 45: Ruční upřesnění vlícovacích bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 46: Husté bodové mračno 
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Následně lze v programu provádět veškeré funkce pro editaci modelu. Například 

úprava bodového mračna na základě klasifikace (vegetace, budovy), ořez území, tvorba 

digitálního povrchu, textury nebo výpočet vzdáleností. 

Velmi praktickou funkcí se jeví zvětšení pixelů pro lepší editaci bodového mračna, to 

je zobrazené na Obrázku 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vygenerování výsledného protokolu je potřeba vytvořit bodové mračno, 

digitální model povrchu a ortofotomapy. DSM lze vytvořit na základě dvou 

parametrů, které jsou zobrazeny na Obrázku 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 47: Funkce zvětšení pixelů pro lepší editaci bodového mračna 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 48: Nastavení parametrů pro vytvoření DSM 
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5. HODNOCENÍ PŘESNOSTI A VÝSLEDKŮ 

 

Přesnost jednotlivých modelů byla zhodnocena statistickou metodou střední 

kvadratické chyby RMS (z anglického root mean square) souřadnic X, Y, Z. Výchozí je 

hodnota polohové chyby souřadnic XY a celkové prostorové chyby XYZ. 

 

Výpočet celkových skutečných chyb souřadnic X, Y, Z: 

 

𝑅𝑀𝑆𝑋 =  √∑
(𝑋𝑖−�̃�)2

𝑛
𝑛
𝑖=1             𝑅𝑀𝑆𝑌 =  √∑

(𝑌𝑖− �̃�)2

𝑛
𝑛
𝑖=1           𝑅𝑀𝑆𝑍 =  √∑

(𝑍𝑖−�̃�)
2

n
𝑛
𝑖=1  

 

Výpočet celkové skutečné polohové chyby: 

  

               𝑅𝑀𝑆𝑋𝑌 = √𝑅𝑀𝑆𝑋
2 +  𝑅𝑀𝑆𝑌

2 

Výpočet celkové skutečné chyby v prostoru: 

                       

       𝑅𝑀𝑆𝑋𝑌𝑍 = √𝑅𝑀𝑆𝑋𝑌
2 +  𝑅𝑀𝑆𝑍

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Tabulky 5 je patrné, že nejmenší odchylku v poloze i v prostoru vykazují specifické 

softwary na data z UAV. Nejmenší celková odchylka v prostoru je v prostředí Pix4D, a to 

7,9 cm. Odchylku 8,5 cm pak vykazuje 3DSurvey.  Naopak největší odchylku vykazuje 

Agisoft Photoscan a to 10 cm.  

 

 

Agisoft Pix4Dmapper 3DSurvey 

 𝑅𝑀𝑆𝑋 [m] 0,04154 0,03499 0,03756 

𝑅𝑀𝑆𝑌  [m] 003489 0,01987 0,02578 

𝑅𝑀𝑆𝑍 [m] 0,08602 0,06808 0,07234 

𝑹𝑴𝑺𝑿𝒀 [m] 0,05425 0,04024 0,04556 

𝑹𝑴𝑺𝑿𝒀𝒁 [m] 0,1017 0,07908 0,08549 

Tabulka 5: Statistické veličiny získané z kontrolních bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro určení geometrických rozdílů byla změřena pásmem délka a šířka jedné okenice a 

délka jedné strany budovy s přesností na centimetry. Míry ve skutečnost a míry 

v jednotlivých softwarech jsou zobrazeny v Tabulce 6.  

 

 

 Míra ve 
skutečnosti 

 
Agisoft 

 
Pix4D 

 
3DSurvey 

šířka okenice [cm]  
162 

 
158 

 
157 

 
157 

výška okenice [cm]  
115 

 
117 

 
114 

 
115 

délka strany [cm]  
1365 

 
1359 

 
1357 

 
1360 

 

 

σ𝑑   = √
∑ (di

2)𝑛
𝑖=1

𝑛  

 

Kde di je rozdíl obou měření ve dvojici a n je počet dvojic (n = 3). U modelu 

vytvořeného v Agisoftu se d1 = 4 cm, d2 = -2 cm a d3 = 6 cm, u modelu v Pix4D se se d1 = 

5 cm, d2 = 1 cm a d3 = 8 cm a model v 3DSurvey se d1 = 5 cm, d2 = 0 cm a d3 = 5 cm. Po 

výpočtu je směrodatná odchylka pro model vytvořený v Agisoftu 4,3 cm, v Pix4D 5,5 cm 

a v 3DSurvey 4,1 cm. Z výsledků lze říci, že model z prostředí 3DSurvey odpovídá 

skutečnosti nejvíce. Vzhledem k velikosti budovy (54 x 13 m) ale nelze považovat 

odchylku mezi softwary za zásadní. 

 Výchozím předpokladem bylo dosáhnout požadované GSD, ta byla stanovena na 1 

cm. Stejné výsledky všech softwarů, které jsou zobrazené v Tabulce 7 ukazují, že GSD se 

odvíjí především z letové výšky. Dalším ukazatel porovnaný mezi softwary je projekční 

chyba. To je geometrická chyba odpovídající vzdálenosti snímku mezi projekčním bodem 

a změřeným bodem.  

 

 

 Agisoft 

Photoscan 

Pix4Dmapper 3DSurvey 

GSD [cm] 0,99 0,99 0,99 

Chyba projekce [pxl] 0,35 0,25 0,31 

 

Tabulka 7: Zaměřené délky ve skutečnosti a v aplikovaných softwarech 

Tabulka 7: Zobrazená míra detailu a chyba projekce v aplikovaných softwarech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále bylo provedeno porovnání obou modelů v programu CloudCompare. Zde byla 

potřeba nejdříve modely ořezat do stejného tvaru. Poté se oba modely pomocí čtyř 

spojovacích bodů napasovaly na sebe. To se provedlo funkcí match bounding box-

centres a align photos. Následně byla vybrána funkce M3C2, ta umožňuje rychlou 

analýzu hustých bodových mračen s komplexními povrchy. Modely byly porovnány 

s výstupem z Agisoftu od Photoscanu. Výsledkem byly obarvené modely zobrazené na 

Obrázku 49 a 50, kde horní porovnání je s modelem Pix4D a dolní s modelem z prostředí 

3DSurvey. Bílá barva představuje shodu. Interval vzdálenosti byl určen od – 10 cm 

(modrá barva) do 10 cm (červená). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49: Srovnání bodového mračna z Agisoftu s Pix4D 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 50: Srovnání bodového mračna z Agisoftu s 3DSurvey 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dosažený výsledek částečného ztotožnění dokazuje podobnost datových souborů. 

Odchylka modelů je pravidelná, v odlišném rozsahu. To značí obdobná vstupní data, ale jiné 

algoritmické procesy jednotlivých softwarů. Příčinou může být například autokalibrace 

kamery, která probíhá v každém softwaru na jiné bázi. Faktorem může být i manuální 

přiřazení vlícovacích bodů. 

 

Vizualizace budovy byla z hlediska výpočetních operací časově náročná. Zpracování 

proběhlo na notebooku s parametry CPU: Intel(R) Core (TM) i5-7200U CPU, 2.50GHz, RAM 

8 GB. Jednotlivé procesy se časově lišily, nejnáročnější byl vždy proces vytvoření hustého 

bodového mračna. Vytvoření celého modelu trvalo cca 24 hodin. O pár hodin náročnější 

byl v tomto ohledu Agisoft Photoscan. Při zpracování většího množství vstupních dat, 

podobně jako v tomto případě, se obecně doporučuje alespoň dvakrát tak výkonnější 

sestava. 

Aplikované softwary pracují na podobných algoritmických principech vycházející 

z metody SfM. Ve všech je základními kroky propojení klíčových bodů, metoda BBA pro 

pozici kamer, orientaci a distorzní parametry a vytvoření zjednodušeného bodového 

mračna. Poté vytvoření hustého bodového mračna, rekonstrukce digitálního povrchu a 

vytvoření textury. Výsledné 3D modely ze všech softwarů jsou zobrazené v Příloze 5, 6 a 7. 
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5. DISKUZE 

 

Na základě teorie se koncept práce odvíjí od schématu, které bylo vytvořené pro její 

účely (viz Obrázek 22). Postupně byly zpracovány podrobné kroky k přípravě relevantní 

letové mise. Funkčnost tohoto konceptu byla ověřena výslednou zobrazovací mírou 

detailu, která byla stanovena na 1 cm. GSD bylo dosáhnuto u všech softwarů identicky 

a to 0,99 cm. To vykazuje, že tato míra se odvíjí především od parametrů letové mise a 

je tak nanejvýš důležité sestavit kvalitní letový plán. 

Základem letové mise byla správná kombinace metody nadir a oblique. Jako zásadní 

se jeví kruhový let okolo objektu v primární výšce, zatímco druhý let v poloviční výšce. 

Významnost metody oblique pro tvorbu trojrozměrných výstupů byla ověřena v kapitole 

4. 6, kde byl porovnán interval po 4°, 12°a 20°. Ideální interval se jeví při 4° rozmezí mezi 

snímky, dostačující může být pravděpodobně i interval po 8°. 

Kromě softwaru na tvorbu 3D modelu, bylo nutné vybrat i vhodnou aplikaci pro sběr 

dat. Tou byla na základě analýzy vybrána Pix4DCapture, která se prokazovala jako 

ideální. Před dokončením první letové mise ale nastal problém, kdy byl sběr dat 

přerušen. To mohlo být zapříčiněno ztrátou signálu GPS, pravděpodobný je ale i limit 

snímků aplikace při jednom letu. Tento problém byl vyřešen manuálním letem. I když 

Remondino (2014) tvrdí, že „manuální let není vhodný pro fotogrammetrické aplikace“, 

v tomto případě nijak neovlivnil výsledný model. Důvodem je hustý procentuální překryt 

snímkování. Pro spolehlivější sběr dat lze ale doporučit jinou aplikaci, konkrétně 

robustnější licencovaný software. 

V průběhu zpracování se tato práce potýkala se stejnými problémy, které zmiňuje 

Řehák (2012). Těmi je: 

 

 • určování prvků vnější orientace - absence kvalitní GPS/IMU, 

• určování prvků vnitřní orientace - použití neměřičských kamer, 

• nestandardní data - snímky často upravené již v sw. fotoaparátu. 

 

Ke každému z těchto problémů se v závislosti na použitém dronu nalezlo určité 

řešení, které v rámci výzkumu dostačovalo k vyhotovení závěrečných výstupů.  

 Absence kvalitního GPS použitého dronu byla nahrazena aerotriangulací, konkrétně 

pomocí vlícovacích bodů. Část těchto bodů se použila jako kontrolní body, které ověřily 
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přesnost modelu. Lze předpokládat, že větší množství kontrolních bodů přinese 

přesnější výsledek, užití 4 bodů je však na základě této práce dostačující pro ověření 

přesnosti mezi jednotlivými softwary. 

Pro sběr dat byla použita integrovaná digitální kamera, jejíž některé prvky vnitřní 

orientace nebyly znány. Tento problém se obecně řeší kalibrací kamery, která v tomto 

případě neproběhla. Snahou bylo ověřit potencionální schopnost kamery, přesněji 

dronu pro fotogrammetrické účely. UAV navíc obsahuje EXIF data s prvky vnější 

orientace a aplikované softwary disponují funkcí autokalibrace kamery. 

Třetím ze zmíněných problémů jsou již upravené snímky v UAS. To lze řešit výstupem 

dat v RAW formátu, který snímky nezkomprimuje a zachovává všechny původní 

informace. Pix4DCapture ale nepodporoval tento formát. Proto byly snímky uloženy 

v JPEG formátu, který je kompatibilní se všemi softwary. 

Podstatou práce bylo porovnání přesnosti a kvality 3D modelů v aplikovaných 

softwarech. Výsledná Tabulka 5 porovnává přesnost souřadnic mezi sebou, v poloze a 

prostoru. Nejlepších výsledků dosáhl Pix4D, který měl dvakrát větší přesnost než 

srovnávaný Agisoft. Druhý software specifický na UAV data 3DSurvey dosáhl také 

přesnějších výsledků. Zároveň jsou tyto softwary jednodušší k porozumění. Software 

3DSurvevy sice nabízí širší funkcionalitu s úpravou výsledného výstupu, oba ale 

disponují omezenějšími možnosti během zpracování než Agisoft Photoscan. Ten je 

celkově komplexnější, ale zároveň obtížnější k porozumění, vyžadující určité zkušenosti.

 Na základě této práce lze vyhodnotit softwary specifické na UAV data jako více 

srozumitelnější a kompatibilnější při zpracování těchto dat. Zároveň prokázaly větší 

přesnost orientace modelu v prostoru. 

Pro zpracování dat byla aplikována metoda SfM. Práce ověřila názor (Miřijovský 2013, 

s. 99), že je tato metoda poměrně přesná ale časově náročná. To lze řešit kvalitní 

výpočetní sestavou s alespoň 16 GB RAM paměti. 

Práce prokázala, že UAV metoda je efektivním prostředkem pro zachycení 

prostorových dat s vysokým rozlišením. Využití lze nalézt například ve vizualizaci 3D 

modelů sídelních struktur, ortofotomapy nebo kulturních památek. Použitý dron lze užít 

pro určité fotogrammetrické účely za předpokladu kalibrace kamery a aerotriangulace 

skrze vlícovací body.  
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6. ZÁVĚR 

 

Práce měla za cíl vytvořit 3D modely z dat UAV ve vybraných softwarech. Dílčími cíli byla 

literární rešerše sběru dat z UAV nosičů a jejich vlastností. Poté analýza různých softwarů na 

zpracování těchto dat.  Výsledné výstupy byly na závěr porovnány na základě přesnosti a 

kvality. 

Důležitá pro výběr snímaného objektu byla především legislativa, která byla 

podrobněji popsána v úvodní části. Stejně tak byla v této kapitole představena historie a 

využití UAV dnes a v blízké době. Využití v budoucnosti je podložené analýzou, zobrazenou 

v grafu na Obrázku 2.  

Teoretický koncept práce je představen v kapitole UAV fotogrammetrie. Zde jsou 

popsány hlavní principy fotogrammetrie. Vylíčeny jsou i základní předpoklady při použití 

UAV ve fotogrammetrii a různá problematika spjatá s tímto odvětvím. Jsou popsány základní 

matematické operace pro sestavení vhodné letové mise. Na závěr této kapitoly je 

představena analýza dostupných softwarů nejen pro zpracování UAV dat, ale i pro aplikaci 

vhodné letové mise. Hlavními zdroji informací byly vědecké články, odborná zahraniční 

literatura, akademické práce a manuál Pix4D. 

Z teoretických poznatků byl pro sběr dat sestaven koncept jednotlivých bodů pro 

dosažení požadovaného výstupu (viz Obrázek 22). Funkčnost tohoto modelu byla ověřena 

stanovením teoretické míry detailu a následně jejím dosažením ve všech aplikovaných 

softwarech. Těmi je Agisoft Photoscan, Pix4D a 3DSurvey. Porovnání výsledků ukázalo, že 

nejvhodnějším softwarem pro tvorbu 3D modelu z dat UAV je Pix4D, který vykazoval 

největší přesnost souřadnic v poloze i prostoru. Z jiných hledisek se modely téměř nelišily. 

V práci došlo k naplnění předem stanovených cílů, a to především navržením vhodné 

letové mise, která se prokázala jako zásadní pro požadovaný výstup. Výsledkem práce je 

obsáhlá rešerše domácích a zahraničních autorů věnujících se oboru UAV fotogrammetrie 

a uvedení základních metod pro sběr a zpracování dat.  

      Vzhledem k rozvoji UAV v dnešní době je snahou poukázat na velký potenciál této 

technologie a autor věří, že se tato práce stane přínosem v daném oboru. 
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