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Zoznam použitých skratiek 

 

UAV  Unmanned aerial vehicle 

UAS  Unmanned aerial system 

UAVP  Unmanned aerial vehicle photogrametry 

RPAS  Remotely piloted aircraft system 

RTK  Real time kinematic 

GNSS  Global navigation satelite system 

VB  Vlícovacie body 

DMT  Digitálny model terénu 

DMP  Digitálny model povrchu 

DMR  Digitálny model reliéfu 

DEM  Digitálny výškový model 

CAD  Software pre 2D a 3D projektovanie a konštruovanie 

BIM  Informačný model stavby 

S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

WGS  Word Geodetic System 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

VUGTK Výskumný Ústav Geodetický, Topografický a Kartografický 

ČVUT  České vysoké učení technické v Praze 

Fsv  Fakulta stavební 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

EIA  Enviromental Impact Assessment 

ZP  Zámer projektu 

TS  Technická štúdia 

DÚR  Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

s.r.o.  Spoločnosť s ručeným obmedzením 

DPH  Daň z pridanej hodnoty 

Kč  Korún českých 

m  Meter 

cm  Centimeter 

° C  Stupeň Celzia   

PVC  Polyvinylchlorid 
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Abstrakt 

 

 Diplomová práca bola spracovaná na základe reálnej zákazky, ktorá podnietila 

otázku využitia RPAS pri vykonávaní geodetických prác spoločnosťou AFRY CZ s.r.o.   

Predmetom diplomovej práce bola komplexná úloha tvorby podkladov, vytvorenie 

digitálneho modelu terénu a ortofota, ktoré budú využité pri projekčných prácach v rámci 

výstavby cestného obchvatu obce Kardašová Řečice. Podklady boli vytvorené pomocou 

dvoch rozdielnych typov meraní. Pri prvom meraní boli použité metódy klasickej 

geodézie, tachymetria a RTK GNSS meranie. Pri druhom meraní bolo využité RPAS 

zariadenie technológiou RTK. Vzájomne sme tieto typy meraní porovnali a zhodnotili 

sme ich efektívnosť, presnosť, fyzickú náročnosť a ekonomické náklady. Taktiež bol 

v rámci diplomovej práce vypracovaný prehľad ďalších možností využitia RPAS 

zariadenia vo spoločnosti AFRY CZ s.r.o. 
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 RPAS,  RTK, GNSS, DMP, DMR, ortofoto, fotogrametia, bezpilotné letecké 

prostriedky, tachymetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 The diploma thesis was prepared on the basis of a real contract, which raised the 

issue of the use of RPAS in the performance of geodetic works by the company AFRY 

CZ s.r.o. The subject of the diploma thesis was the complex task of creating documents, 

creating a digital model of the terrain and orthophoto, which will be used in design work 

in the construction of the road bypass of the village Kardašová Řečice. The data were 

created using two different types of measurements. In the first measurement, the methods 

of classical geodesy, tachymetry and RTK GNSS measurement were used. In the second 

measurement, RPAS equipment using RTK technology was used. We compared these 

types of measurements and evaluated their efficiency, accuracy, physical demands and 

economic costs. An overview of other possibilities of using RPAS equipment in the 

company AFRY CZ s.r.o. was also prepared within the diploma thesis. 

 

Keywords 

 

 RPAS,  RTK, GNSS, DMP, DMR, ortophoto, photogrammetry, Unmanned aerial 

vehicle, tachymetry 
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I. Úvod 
 

 Diplomová práca sa zaoberá praktickým využitím bezpilotného leteckého 

prostriedku (RPAS) s metódou RTK (real time kinematic) pri zbere dát v teréne, pre 

tvorbu digitálneho modelu terénu. Táto metóda je porovnávaná voči tachymetrii 

a GNSS meraniu, ktoré sa radia medzi klasické pozemné geodetické metódy merania. 

Porovnanie jednotlivých metód spočíva v zhodnotení presnosti, efektívnosti, časovej a 

finančnej náročnosti jednotlivých metód. 

 

Cieľ práce 

 Diplomová práca je v priamom spojení s reálnou zákazkou spoločnosti AFRY 

CZ s.r.o.. Cieľom zákazky bolo vytvorenie digitálneho modelu povrchu (DMP) 

zobrazujúci územie v blízkosti mesta Kardašova Řečice. Tento digitálny model 

povrchu bude slúžiť ako podklad pre projekčné práce výstavby cestného obchvatu 

spomenutej obce.  

Meračské práce boli rozdelené na pozemné a letecké meranie. V rámci 

pozemného merania bola využitá klasická geodetická metóda tachymetria a GNSS 

meranie s využitím RTK technológie. Letecké meranie bolo vykonané pomocou 

bezpilotného leteckého prostriedku s využitím technológie RTK. V práci je podrobne 

rozobraná charakteristika, popis, výhody a nevýhody použitia bezpilotných leteckých 

prostriedkov s RTK technológiou.   

Vzhľadom na prepojenie s reálnou zákazkou je v mojej diplomovej práci 

zahrnutá úvaha o kúpe bezpilotného leteckého prostriedku pre spoločnosť AFRY CZ 

s.r.o.. Táto úvaha v sebe zahŕňa rozbor finančných nákladov na kúpu a prevádzku 

bezpilotného leteckého prostriedku, zhodnotenie využiteľnosti a ekonomickej 

návratnosti RPAS technológie.  
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II. Vývoj bezpilotných leteckých prostriedkov 
 

1. História UAV 
 

 Oficiálne používaná skratka UAV, používaná pre označenie bezpilotných 

leteckých prostriedkov vznikla z anglického názvu Unmanned Aerial Vehicle. O rozvoj 

technológie UAV sa zaslúžil predovšetkým armádny vývoj. Prvé prostriedky 

bezpilotnú technológiu sa objavili už počas 2. svetovej vojny. Prístroje boli 

používané predovšetkým v americkej a nemeckej armáde. Jednalo sa o rádiom 

ovládané lietadlá a strely krátkeho doletu. V 80. rokoch sa o rozvoj technológie vo 

významnej miere zaslúžil Izrael a USA. História vývoju bezpilotných prostriedkov je 

dôsledne spracovaná v diplomovej práci Využití bezpilotných prostriedkov vo 

fotogrametrii (Řehák, 2012).  

 Po politických a sociálnych zmenách sa technológia stala dostupnejšou pre 

odbornú verejnosť a nadšencov. Táto situácia spolu s neustálym vývojom elektroniky 

mala v posledných rokoch za následok prudké zvýšenie záujmu o bezpilotné letecké 

prostriedky. Tie našli okrem vojenského využitia uplatnenie v rôznych oblastiach ako 

sú napríklad archeológia, stavebníctvo, krajinné inžinierstvo, geodézia. Bezpilotné 

letecké prostriedky si taktiež získali radu priaznivcov, pre ktorých sa stali 

voľnočasovou aktivitou.  

 S historickým vývojom súvisí aj vývoj skratiek používaných v rámci 

odborovej  terminológie. Skratky UAV prípadne UAS sú pomerne známe a bežné. 

Novší a presnejší výraz RPAS (Remotly Piloted Aicraft System) nie je tak známy 

a rozšírený medzi širokou verejnosťou. Pomenovanie RPAS výstižnejšie charakterizuje 

danú technológiu. V preklade znamená diaľkovo pilotovaný letecký systém. 

 

2. Súčasný stav a rozdelenie RPAS zariadení   
 

 V súčasnosti prebieha veľmi dynamický rozvoj v odvetví UAV / RPAS 

technológií. Tento rozvoj úzko súvisí s rozvojom elektroniky, miniaturizáciou 

a odľahčovaním potrebných komponentov pre zhotovenie bezpilotných leteckých 

prostriedkov. Z cenového hľadiska sa bezpilotné letecké prostriedky stávajú dostupné 
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prakticky pre kohokoľvek. Je možné kúpiť profesionálne zariadenia určené na odbornú 

činnosť v cenách niekoľko sto tisíc korún a taktiež finančne dostupnejšie zariadenia 

pohybujúce sa v cenách stoviek korún, ktoré slúžia skôr k voľnočasovej aktivite.  

 Na trhu je k dispozícii niekoľko typov zariadení. Prvým typom sú zariadenia s 

pevnými krídlami. Tie využívajú princíp klasických lietadiel, vztlakovú silu. Sú 

poháňané pomocou vrtule alebo prúdových motorov. K štartu potrebujú vystrelovaciu 

rampu tzv. katapult, alebo je ich treba manuálne rozhýbať a vypustiť k vzletu. Tieto 

zariadenia je možné ovládať manuálne, čo vyžaduje väčšie skúsenosti, alebo pomocou 

špecializovaného softwaru s využitím autopilota a s vopred nadefinovaným letom. 

Prednosťou týchto zariadení je ich časová dĺžka letu z čoho plynie možnosť pokryť 

väčšie územie. Ďalšou prednosťou zariadení s pevnými krídlami je ich bezpečnosť. Pri 

poruche pohonnej či ovládacej sústavy dokáže zariadenie zotrvať vo vzduchu 

a preletieť určitú vzdialenosť plachtením. Pre takéto prípady sú v zariadeniach 

inštalované núdzové systémy, ktoré majú za úlohu priviesť zariadenie na bezpečné 

miesto pristátia a tým minimalizovať možné škody. 

 Druhým typom zariadení sú takzvané rotačné krídla. Sú to zariadenia, ktoré 

umožňujú vertikálny vzlet. Tieto zariadenia sa rozdeľujú podľa počtu rotorov na jedno-

, dvoj-, štvor- a multi-rotorové systémy. Jednorotorové systémy majú hlavný rotor 

a zadný chvostový rotor. Ich princíp je totožný s princípom klasických vrtuľníkov. 

Hlavný rotor slúži k vzletu a zadný rotor pôsobí proti otáčaniu zariadenia. 

Dvojrotorový systém, nazývaný aj ako koaxiálny, má dva hlavné rotory. Táto vlastnosť 

mu umožňuje let vo vyšších výškach oproti jednorotorovému systému. Jeho nevýhodou 

je stavba motora. Je zložitejšia a nákladnejšia nakoľko je potrebné zabezpečiť točenie 

hlavných vrtúľ proti sebe. Štvorrotorové systémy majú aj napriek väčšiemu počtu 

rotorov problém zdvihnúť ťažšie príslušenstvo. Ich prednosťou je ľahké ovládanie 

avšak sú veľmi citlivé na vonkajšie podmienky, t. j. silný vietor. Multirotorové systémy 

sú veľmi podobné štvorrotorovým, no umožňujú niesť väčšiu záťaž a majú lepšiu 

kontrolu stability.  

 Vo všeobecnosti platí, že rotačné krídla majú oproti zariadeniam s pevnými 

krídlami výhodu  lepšej manévrovateľnosti a možnosti operovať v menšej vzdialenosti 

od skúmaných objektov. Z tohto hľadiska sú zariadenia s rotačnými krídlami vhodné 

pre mapovanie rozlohou menších, no zároveň vysokých objektov ako sú napríklad 
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mosty, fasády budov či sochy. Zariadenia s pevnými krídlami umožňujú oproti 

rotačným krídlam dlhšiu dobu letu, tým dokážu pokryť väčšie územie. Preto sú vhodné 

pre mapovanie väčších plôch, líniových a plošných prvkov ako sú napríklad lesy, 

diaľnice či vodné priehrady. Ďalším významným plusom je už spomenutá bezpečnosť 

oproti zariadeniam s rotačnými krídlami, pri ktorých v prípade, kedy dôjde k poruche 

motorovej sústavy, dochádza k nekontrolovateľnému pádu. 

 Veľkosť dnešných zariadení umožňuje bezproblémový transport. Častokrát 

stačí používateľovi ruksak či príručný kufrík. Ďalšou výhodou je jednoduchosť ich 

ovládania. Mnohokrát stačí užívateľom pár minútové oboznámenie sa a vyskúšanie 

prístroja, po ktorom sú schopní zariadenie plne ovládať. Tieto skutočnosti sú veľkým 

lákadlom pre komerčné využívanie RPAS technológie v rôznych odvetviach a taktiež 

pre nadšencov technológie v radách širokej verejnosti. 

 Ruka v ruke s rozvojom RPAS technológie a jej dostupnosťou je nutné myslieť 

aj na nebezpečie a riziká spojené s používaním diaľkovo riadených leteckých 

prostriedkov. V krajnom prípade je nutné brať ohľad aj na zneužitie RPAS technológie 

za hranicou zákona či v extrémnych prípadoch na použitie zariadení skupinami 

organizovaného zločinu alebo teroristickými skupinami. Tu sa dostávame k nutnosti 

legislatívne ošetriť a vymedziť pravidlá pre používanie bezpilotných prostriedkov. 

Každá krajina sa riadi vlastnými zákonmi a nariadeniami súvisiacimi s využívaním 

technológie. V Českej republike podlieha civilné využívanie vzdušného priestoru 

a prevádzka lietadiel zákonu č. 49/1997 Sb. o civilnom letectve.  1.marca 2012 vstúpil 

do platnosti Doplněk X, ktorý definuje bezpilotné systémy, autonómne a bezpilotné 

lietadlo. 

 

3. Publikácie v rámci danej problematiky 
 

 Diplomová práca sa venuje využitím RPAS o obore geodézie, konkrétne pre 

mapovanie a zber podkladových dát, ktoré budú využité pri projektovaní líniovej 

stavby väčších rozmerov. V rámci danej problematiky bolo spracovaných niekoľko 

publikácií, ktoré sa venujú využívaniu RPAS technológie priamo v danej oblasti 

a taktiež z ďalších oblastí využitia RPAS ako je mikrotopografické mapovanie, letecká 

archeológia či lesníctvo. 
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 Jednou z najkomplexnejších českých publikácií týkajúcich sa RPAS je 

publikácia od profesora Karla Pavelku a kol. (2016), ktorá slúži ako primárny literárny 

podklad diplomovej práce. Publikácia prehľadne vysvetľuje odbornú terminológiu, 

historický vývoj bezpilotných leteckých prostriedkov vo svete a podrobný vývoj 

bezpilotných leteckých prostriedkov na území Českej republiky. V publikácii je čitateľ 

oboznámený s používaním UAV / RPAS na vojenské, hospodárske aj voľnočasové 

účely. Autori venujú výraznú časť práce aktuálnemu stavu diaľkovo ovládaných 

pilotných prostriedkov v Českej republike. Načrtávajú legislatívny rámec, ktorým je 

potrebné sa riadiť pri využívaní tejto technológie. Ďalej porovnávajú výhody 

a nevýhody jednotlivých typov bezpilotných prostriedkov, finančnú náročnosť na ich 

kúpu a prevádzku, výslednú efektivitu nasadenia RPAS, ktorá je následne porovnávaná 

s efektivitou a nákladmi na prevádzku klasického leteckého merania. Oboznamujú 

čitateľa s postupom prípravy a uskutočnením letu, prezentujú niekoľko počítačových 

softwarov, ktoré slúžia na spracovanie vyhotovených snímok. Záver je venovaný 

skúsenostiam laboratórie fotogrametrie Fsv ČVUT v Prahe a aplikácii RPAS v praxi 

pri špeciálnom a tematickom mapovaní. 

 Študia uskutočnená Christopherom H. Rooseveltom s názvom Mapping site-

level microtopography with Real-Time Kinematic Global Navigation Satelite Systems 

(RTK GNSS) and Unmanned Aerial Vehicle Photogrametry (UAVP) 2014 sa zaoberá 

problematikou mikrotopografie v oblasti západného Turecka, okolia jazera Marmara. 

Autor v nej porovnáva klasickú RTK GNSS metódu voči využitiu UAV technológie 

pre zameranie povrchu v záujmovej oblasti. Štúdia sa zameriava na pozitíva a negatíva 

daných metód. Komplexne popisuje nároky nevyhnutné pre použitie metód. Čitateľ je 

oboznámený s celým potup príprav, realizácie a spracovania meraní pomocou RTK 

GNSS a UAV. Podrobne je rozpracovaná finančná náročnosť, časová efektívnosť 

a pracnosť oboch metód. Dôležitou kapitolou je porovnanie kvality dát, ktorého 

výsledkom, je fakt, že kvalita dát získaných dvoma rozdielnymi metódami je vysoká a 

porovnateľná. Autor detailne uvádza príčiny a dôsledky jednotlivých chýb vzniknutých 

počas merania a ich vplyv na finálny výsledok. V závere poukazuje na vhodnosť 

používania metód vzhľadom na záujmovú lokalitu a taktiež prínos ich vzájomnej 

kombinácie, ktorým sa dosiahnu presnejšie a detailnejšie výsledky ako pri separátnom 

použití len jednej metódy. 
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 Významnými článkami v obore leteckej archeológie sú články Gojdy (2007), 

kde autor popisuje získavanie dát z výšky pomocou viacerých metód, medzi ktoré patrí 

aj letecká fotogrametria. 

 S podrobným prehľadom využitia bezpilotných leteckých prostriedkov vo 

fotogrametrii sa stretneme taktiež v diplomovej práci Martina Řeháka (2012), ktorý 

podobne ako profesor Pavelka a spol., definuje a kategorizuje bezpilotné letecké 

prostriedky. V práci je taktiež prehľadne popísaný postup predletovej prípravy, priebeh 

leteckej misie a následné spracovanie a vyhodnotenie získaných dát. 

 Diplomová práca Možnosti použití RPAS v lesnictví napísaná bývalým 

študentom Fsv ČVUT v Prahe Petrom Dyrcom (2018) sa zaoberá možnosťami využitia 

RPAS v lesníctve. 
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III. Využitie RPAS  
  

 V leteckej fotogrametrii je využívanie diaľkovo ovládaných leteckých systémov 

vzhľadom na svoje prednosti stále populárnejšia a častejšie využívaná technológia. 

Výber vhodného prostriedku vzhľadom na objekt merania a lokalitu, kde bude 

nasadenie prostriedku prebiehať, požadovanú presnosť výsledkov, časovú náročnosť a 

financie je alfou a omegou k úspešnému prevedeniu práce a získaniu výstupov merania.  

 Typickým príkladom použitia je topografické mapovanie. Výsledná presnosť 

dosiahnutá touto metódou spĺňa požiadavky topografického mapovania. Pomocou 

RPAS môžeme takisto uskutočňovať zameranie inak neprístupných oblastí ako sú 

haldy, lomy, skládky a tým vykonať výpočet kubatúr. To je dôvod prečo RPAS 

nahrádza v dnešnej dobe čoraz častejšie metódy klasickej geodézie hlavne pre svoju 

efektivitu a nižšiu časovú náročnosť. 

 RPAS nachádza uplatnenie v poľnohospodárstve pri monitoringu a kontrole 

stavu pôdy. Pri použití špeciálnych typov kamier, je možné zistiť obsah látok v pôde 

a dostať informáciu o kvalite a vhodnosti pôdy pre poľnohospodárske účely. (Pavelka 

a kol., 2016)  Výsledky získané touto technológiou sú užitočné pri zisťovaní erózie 

a následnom plánovaní protieróznych opatrení. Významné využitie je v lesníctve, kde 

slúži v rámci kontrolnej činnosti pri monitorovaní ťažby dreva, zisťovania aktuálnej 

rozlohy lesných porastov, pri zisťovaní rozsahu napadnutia škodcami. (Dyrc, 2018) 

V situáciách, kedy je potrebné okamžité zisťovanie škôd, ako sú napríklad prírodné 

katastrofy typu zemetrasenia, záplavy či požiare, je vďaka RPAS možné takmer 

okamžité získanie dôležitých dát, čo umožňuje záchranným zložkám a krízovým 

štábom efektívnejšie a korektnejšie vyhodnotiť aktuálnu situáciu. Správne rozhodnutia 

môžu byť tým pádom priate skôr a rozsah vzniknutých škôd môže byť menší. V rámci 

životného prostredia je možné nasadiť RPAS taktiež pre zistenie stavu vodných tokov, 

jazier a ich brehov. V niektorých krajinách sú bezpilotné prostriedky využívané 

k sledovaniu rozvoja či úpadku chránených krajinných oblastí a ľudskej činnosti v nich 

či sledovaniu termálnych aktivít. Využitie nachádza aj v archeológii pri nachádzaní a 

dokumentácii historických nálezísk. (Pavelka a kol., 2016)  

 Uplatnenie RPAS vďaka jeho výhodám môžeme nájsť aj v oblasti energetiky, 

kde umožňuje udržiavať prehľad a kontrolu nad prenosovými sústavami, rýchlejšie 
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umožňuje identifikovať a lokalizovať poruchy v prenosovej sústave. Vo veľkom je 

využívaný armádou, políciou a záchrannými zložkami či pre natáčanie filmov 

a reklamných spotov. Veľkú obľubu si prostriedky získali aj v radách širokej verejnosti, 

kedy slúžia ako športová či rekreačná aktivita. 

 V rámci stavebníctva sa naskytuje široké spektrum možností využitia. RPAS 

zariadenia je možné použiť pri zameraní neprístupných fasád, rovnako ako aj pre 

monitoring stavu nosných konštrukcií, priebežnú kontrolu staveniska, tvorbu 

fotografickej dokumentácie o časovom priebehu výstavby. Použitie pri získavaní 

podkladov pre líniové stavby je témou diplomovej práce a budeme sa ním detailne 

zaoberať v nasledujúcich kapitolách. 
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IV. Využitie RPAS v spoločnosti AFRY CZ s.r.o. 
 

 Ako som už spomenul, kľúčom k úspešnému nasadeniu RPAS je zvolenie 

vhodného typu prostriedku. Preto je veľmi dôležité pri kúpe zariadenia dbať ohľad na 

typy zákaziek, o ktoré sa spoločnosť uchádza a plánuje uchádzať v budúcnosti. S kúpou 

RPAS zariadenia sa spektrum možných zákaziek rozšíri. Spoločnosť tak okrem 

moderného zariadenia, ktoré umožní pridať k stávajúcim typom zákaziek pridanú 

hodnotu, zvýšenia prestíže a výhody pri konkurencieschopnosti na trhu, získa aj  

možnosť uchádzať sa o zákazky v nových oblastiach. Pár nasledujúcich odstavcov bude 

venovaných niekoľkým z mnohých možností využitia RPAS.  

 

1. Monitoring stavu priemyselnej a civilnej infraštruktúry  
 

 RPAS je možné efektívne nasadiť pri monitoringu stavu priemyselnej a civilnej 

infraštruktúry. Jeho uplatnenie je v tejto oblasti naozaj veľké. Diaľkovo ovládané 

letecké zariadenia je možné nasadiť pri monitoringu stavu mostových konštrukcií 

a k zberu dát pre vytvorenie 3D modelov mostových objektov. Pre úlohy tohto typu sú 

vhodné multikoptéry. 

 

Obrázok 1 Nasadenie RPAS pri monitoringu mostovej konštrukcie [19] 
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Obrázok 2 3D mostovej konštrukcie [19] 

 

 Pri monitoringu stavu mostových konštrukcií je možné vďaka použitiu RPAS 

získať informácie o aktuálnom stave a poškodeniach aj na miestach, ktoré by klasickým 

geodetickým meraním neboli dostupné. Video vytvorené Stavebnou Univerzitou 

Weimar z Nemecka v spolupráci s Institue of Structural Engineering a Prof. Dr. Guido 

Morgenthalom prezentuje možnosti nasadenia RPAS pri inšpekcii mostovej 

konštrukcie a taktiež pri inšpekcii veterných turbín. Pre lepšiu predstavu, nasledujúce 

obrázky č. 3 a č. 5 zobrazujú nasadenie RPAS a získané dáta. 

 

Obrázok 3 Monitoring mostovej konštrukcie [20] 
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Obrázok 4 Zistené porušenia mostovej konštrukcie [20] 

 

 

Obrázok 5 Monitoring veternej turbíny [20] 

 

 

 

Obrázok 6 Real-time stav monitorovanej turbíny [20] 

 

 Výhodou oproti klasickému geodetickému meraniu je v tomto prípade rýchlosť 

merania, dostupnosť bežne pre geodetické meranie nedostupných plôch a možnosť 

nasadiť RPAS zariadenie okamžite pre získanie real-time dát. Ako už bolo vyššie 

spomenuté, pre tento typ úloh sú vhodnejšie multikoptéry. Výhodou voči lietadlám je 

jednoduchšie ovládanie pri manuálnom lete a taktiež možnosť zotrvať vo vzduchu 
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stabilizovane na jednom mieste. Ďalšou výhodou multikoptér je možnosť  meniť 

senzické vybavenie závesu, ktorý je vo väčšine prípadov umiestnený pod dronom na 

špeciálnom závese pohlcujúcom vibrácie. RPAS je tak možné vybaviť 

multispektrálnymi, hyperspektrálnymi či termovíznymi kamerami ale i laserovým 

skenerom. Každý typ senzoru prináša nové možnosti použitia. Veľkým prínosom pre 

spoločnosť AFRY CZ s.r.o. by mohlo byť RPAS s termokamerou, čo umožní 

monitorovanie termálnej aktivity či zisťovanie narušenej izolácie strechy a následného 

prenikania vlhkosti. 

 

Obrázok 7 Zistenie narušenej strešnej izolácie [21] 

 

 Nevýhodou tohto typu RPAS je kratšia dĺžka letu. Multikoptéry sú vhodné pre 

menšie územia spravidla do jedného kilometra štvorcového a pre veľmi malé plochy 

alebo objekty, kde je možné mapovať v geometrickom rozlíšení v jednotkách 

centimetrov až milimetrov. Tieto predpoklady jednoznačne určujú nasadenie RPAS 

multikoptér medzi možné metódy použiteľné pri monitoringu stavu priemyselnej 

a civilnej infraštruktúry. 

 

2. Tvorba podkladov pre líniové stavby  
 

 Diaľkovo pilotované letecké prostriedky, tak ako bolo predvedené v rámci 

diplomovej práce, nachádzajú uplatnenie aj pri mapovaní a tvorbe podkladov pre 

líniové stavby väčších rozmerov. Umožňujú tvorbu detailného ortofota digitálneho 

modelu povrchu. Tie podklady následne slúžia týmom projektantov pri návrhu a 

umiestnení plánovanej stavby do terénu a tvorbu realistických situačných výkresov.  
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 Pre mapovanie územia väčších rozmerov či líniových stavieb sú vhodnejšie 

okrídlené RPAS. Ich výhodou je predovšetkým dlhý dolet a výdrž vo vzduchu. Ďalšou 

výhodou týchto zariadení oproti rotorovým je bezpečnosť prevádzky. Nevýhodou je 

ťažšia manévrovateľnosť v manuálnom režime. Kúpa okrídleného RPAS je  vo väčšine 

prípadov nákladnejšia v porovnaní s rotorovým RPAS. 

 

Obrázok 8 eBee Plus RPAS nad staveniskom [22] 

 Tieto zariadenia je možné efektívne využiť aj pri samotnej realizácii stavby, 

kedy umožňujú vykonávať real-time monitoring, rýchly zber dát pre výpočty kubatúr 

či po ukončení výstavby pre zber dát pre tvorbu 3D modelu stavby. 

 

Obrázok 9 3D vizualizácia výstavby diaľnice [22] 
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3. Chytré pôdohospodárstvo 
 

 Okrídlené ale aj rotorové RPAS vybavené multispektrálnou kamerou je veľmi 

vhodné využiť pri takzvanom chytrom poľnohospodárstve. Umožňuje rýchlo 

a efektívne získať detailné dáta pre tvorbu aplikačných máp, ktoré poslúžia moderným 

poľnohospodárskym strojom, ktoré sú riadené pomocou GNSS. To umožní efektívne 

hnojenie a postrek poľnohospodársky oblastí. Okrem iného pomocou 

multispektrálnych kamier je možné  taktiež monitorovať obsah látok v pôde. 

 

Obrázok 10 RPAS využívaný v poľnohospodárstve [23] 

 

4. Ďalšie možnosti využitia 
 

Medzi ďalšie možnosti použitia RPAS, ktoré by mohli byť pre spoločnosť 

AFRY CZ s.r.o. zaujímavé patrí mapovanie budov pre účely BIM a urbanizmu 

prípadne využitie RPAS v lesníctve (Dyrc, 2018). 
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V. Vlastné meranie 
 

1. Kardašova Řečice 
 

 Záujmovou lokalitou bolo mesto Kardašova Řečice. Mesto sa nachádza v 

Juhočeskom kraji a je vzdialené 12 kilometrov západne od Jindřichova Hradce. Skladá 

sa z troch častí - Kardašovej Řečice, Mnichu a Nítovíc. Rozloha mesta je 45,83 km2. 

V meste žije  2285 obyvateľov. V okolí sa nachádza prevažne poľnohospodársky 

obrábaná pôda, lúky a pastviny.  

 

Obrázok 11 Kardašova Řečice na mape 

 

2. Komunikácia I/23 
 

 Cez mesto Kardašova Řečice prechádza cesta I/23, ktorá prechádza cez 

Vysočinu a spája Juhočeský a Juhomoravský kraj. Jedná sa o najjužnejšie položenú 

cestu I. triedy medzi Čechami a Moravou. Začiatok cesty I/23 je na ceste I/3 pri 

Soběslavi. Celková dĺžka cesty je 145,446 kilometrov.  

 V súčasnosti sa jedná o jednu z najvyťaženejších ciest v smere na Jindřichův 

Hradec. To je spôsobené primárne priamym privádzačom z diaľnice D3 a neustále 

narastajúcou intenzitou dopravy. Komunikácia I/23 má veľké dopravné nedostatky 

najmä v obci Kardašova Řečice. Priečne usporiadanie komunikácie vzhľadom na 
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rozhľadové parametre a blízku zástavbu je v obci nevyhovujúce. Komunikácia 

predstavuje pre miestnych obyvateľov značné riziko v oblasti bezpečnosti chodcov ako 

aj komfortnosti bývania. Taktiež nejde opomenúť negatívny vplyv výfukových plynov 

na životné prostredie a zdravie obyvateľov obce.  

 Hlavným problémom je šírka vozovky komunikácie prechádzajucej centrom 

Kardašovej Řečice, ktorá dosahuje iba 5 až 6,5 m. Šírka vozovky aj v ďalších častiach 

komunikácie je nevyhovujúca z hľadiska bezpečnostných požiadaviek dnešnej 

dopravy. V danej časti komunikácia  taktiež trikrát kríži rýchlikovú železničnú trať 

Veselí nad Lužnicí – Jihlava.  

 

Obrázok 12 Komunikácia I/23 prechádzajúca centrom mesta [24] 

  

 Nasledujúce fotografie zobrazujú dva najkritickejšie úseky komunikácie, 

v samotnom centre obce. Z fotografií je zrejmá kritická situácia, ktorá nastane 

v prípade, že sa v daných úsekoch stretnú nákladné automobily či autobusy. 
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Obrázok 13 Najužší úsek komunikácie 

 

 

Obrázok 14 Prejazd nákladných vozidiel 
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 Druhým kritickým úsekom v centre obce je takzvané esíčko niekoľko desiatok 

metrov pred najužším úsekom. Pri vzájomnom strete dvoch nákladných automobilov 

v tomto úseku, dochádza často ku kritickým situáciám, ktoré neraz skončili dopravnou 

haváriou. 

 

Obrázok 15 Esíčko v centre obci 

 

3. Realizácia projektu ‚,I/23 Kardašova Řečice, obchvat” 
 

 Tak ako je spomenuté v predchádzajúcej podkapitole venovanej komunikácii 

I/23, nutnosť realizácie projektu stavby spočíva v narastajúcej intenzite dopravy, 

v nevyhovujúcich parametroch existujúcej komunikácie, potrebe zabezpečiť 

bezpečnosť cestnej premávky v obci a v neposlednom rade zlepšiť komfort bývania 

obyvateľov. Technická štúdia stavby bola spracovaná v roku 2015, nasledovalo 

spracovanie samotného zámeru projektu, ktorý bol 26.1.2017 schválený. V rovnakom 

čase bolo zahájené zisťovacie riadenie v procese EIA (Environmental Impact 

Assessment) spočívajúce v zisťovaní možných rizík negatívneho vplyvu na životné 

prostredie po uvedení stavby do prevádzky. Záver riadenia bol publikovaný dňa 5.2. 

2019 s vyhlásením, že zámer projektu nemá významný vplyv na životné prostredie 

a preto stavba môže byť oficiálne realizovaná. Boli posudzované štyri varianty 

projektu, z ktorých výsledná bola odsúhlasená políciou, generálnym riaditeľstvom 

a zástupcami mesta v roku 2018. Technická štúdia prešla radom pripomienok a po jej 
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poslednej aktualizácii v roku 2019, bola vypísaná verejná zákazka na spracovanie 

vizualizácie stavby, v rámci ktorej spoločnosť AFRY CZ s.r.o. mala za úlohu 

zabezpečiť geodetické zameranie stávajúceho územia a vyhotoviť vizualizáciu 

skutočného prevedenia stavby. 

 Plánovaná trasa obchvatu má viesť južnou stranou obce, ako je zobrazené na 

obrázku č.6. Dĺžka  trasy je 4260 m. Stavba pozostáva z mostného objektu v celkovej 

dĺžke mostu 253 m, z mimoúrovňovej jednovetvovej križovatky, štyroch stykových 

a jednej okružnej križovatky. Súčasťou stavby je vybudovanie šiestich protihlukových 

stien o celkovej dĺžke 996 m. V rámci projektu je plánované upraviť aj ostatné priľahlé 

komunikácie o celkovej dĺžke 6152 m. Objednávateľom výstavby je Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, spracovateľom ZP Pragoprojekt a.s., spracovateľom TS Blahoprojekt spol. 

s.r.o. a spracovateľom DÚR HBH Projekt spol. s.r.o.. Predpokladaná cena stavby je vo 

výške 490 346 000 Kč bez DPH. 

 

Obrázok 16 Návrh plánovanej trasy [9] 

 

 Zahájenie výstavby je momentálne plánované v roku 2025, pričom uvedenie 

stavby do prevádzky je odhadované na rok 2027. 
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4. Pozemné geodetické meranie 
 

Prípravné práce 

 V rámci prípravných prác bolo potrebné zhromaždiť všetky dostupné podklady 

pre zameranie skutočného stavu. Podľa štúdie bol do ortofotomapy zobrazujúcej 

záujmovú lokalitu, zakreslený plánovaný návrh obchvatu. Na základe tohto podkladu 

bol navrhnutý koridor potrebného zamerania terénu. Tento koridor obsahoval aj 

priľahlé územie k plánovanej stavbe. Následne bol koridor importovaný do pracovnej 

verzie katastrálnej mapy zobrazujúcej danú lokalitu. Nakoľko sa jednalo o rozsiahlu 

líniovú stavbu, bolo potrebné vykonať dôsledné rozvrhnutie meračských prác. Museli 

byť zohľadnené možnosti meračov, meračské pomôcky, metódy merania 

a v neposlednom rade náročnosť merania vzhľadom na vonkajšie vplyvy predovšetkým 

teplotu, ktorá v období meria presahovala pravidelne 35°C. 

  Stavba je plánovaná naprieč rôznymi typmi zemského povrchu. Napája sa na 

cestnú komunikáciu prvej triedy, križuje železnicu, zasahuje do rozvinutej 

záhradkárskej oblasti, prechádza v blízkosti vysokého napätia, po poľnohospodársky 

obrábanej pôde, niekoľkokrát križuje vodný tok a rybník. Z toho vyplývala nutnosť 

zamerať sa na možné problémové lokality a nedostupné územia v rámci merania.  

  Pre získanie súhlasov k vstupom na pozemky v osobnom vlastníctve bolo 

potrebné kontaktovať majiteľov pozemkov a písomnou formou ich požiadať o súhlas. 

Túto agendu zabezpečilo oddelenie inžiníringu spoločnosti AFRY CZ s.r.o.. 

 V koncovom úseku stavby v smere na Jindrichův Hradec sa nachádza 

neprehľadný dopravný úsek bez výraznej krajnice. Z toho dôvodu bolo potrebné 

myslieť na možnosti zvýšenia bezpečnosti meračov. Pri tejto úlohe sme opäť využili 

spoluprácu s oddelením inžiníringu. Pre zaistenie bezpečnosti meračov a zároveň 

zachovania plynulosti cestnej premávky bola na termín merania v danom úseku 

objednaná profesionálna firma zabezpečujúca patričné dopravné značenie prekážok 

v cestnej premávke.  
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Použité meračské pomôcky a metódy 

 Pre zameranie skutočného stavu boli použité pomôcky : totálna stanica  Trimble 

C5 2´´ DR Plus Autofocus s výrobným číslom E05040034, GNSS Trimble R2 

s výrobným číslom 5845S10718. GNSS stanica bola pripojená do siete VRS NOW. 

Ďalšími pomôckami bolo pásmo, náčrty, signalizačné spreje, drevené kolíky 

a geodetické nastrelovacie klince.  Boli použité metódy merania tachymetrie, RTK 

GNSS merania a presnej nivelácie. Ich detailný popis je uvedený v bakalárskej práci. 

(Hulín,2017)  

 

Priebeh merania 

 Postup merania spočíval v rozdelení územia na menšie celky. V rámci týchto 

celkov bola vytvorená a zameraná meračská sieť. Presnosť merania bola daná 

predpisom ŘSD C2. Predpis kladie kritérium požadovanej presnosti určenia súradníc 

bodov na spevnených plochách stredná chyba v polohe aj výške 3 cm. Pre vybrané 

objekty ako sú napríklad mosty bola požadovaná presnosť strednej chyby v polohe 3 

cm, vo výške 1,5 cm.  V prípade nespevnených plôch je požadovaná presnosť strednej 

chyby v polohe aj výške 10 cm. Súradnice stanovísk meračskej siete, v lokalitách 

s vhodným signálom, boli polohovo určené metódou GNSS. Zameranie súradníc 

stanovísk metódou GNSS bolo vykonané dvakrát s časovým odstupom medzi  

meraniami. V lokalitách, kde presnosť signálu GNSS technológie nespĺňala 

požadované kritéria boli súradnice stanovísk určené trigonometrickým orientovaným 

vloženým polygónovým ťahom. Výšky stavísk boli určené pomocou presnej nivelácie 

s pripojením na nivelačné body II. rádu, ktoré sa nachádzali v záujmovej lokalite. 

Súradnice stanovísk boli stabilizované drevenými kolíkmi, prípadne nastrelovacími 

geodetickými klincami a signalizované reflexným sprejom. 

 Podrobné polohopisné a výškopisné meranie prebiehalo v navrhnutom 

koridore. Predmetom merania boli priečne profily pri komunikácii (postup zamerania 

bol nasledovný - terén, priekopa, vrch násypu, krajnica, stred, krajnica, vrch násypu, 

priekopa, terén), dopravné značky, vpuste, šupátka, odtokové kanály a kanalizácia. 

Ďalšími zameranými prvkami boli profily terénu, terénne hrany, hranice pozemkov, 

oplotenie, stromy, výrazné terénne útvary.  
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 V poľnohospodársky obrábaných častiach územia bolo meranie sťažené, 

miestami nemožné z dôvodu nasadenej repky, kukurice a pšenice. Nasadené plodiny 

v období pred žatvou sa stali častokrát nepriechodnými. V blízkosti rybníkov bolo 

meranie sťažené hustým krovím a nutnosťou predierania sa cez tŕstie.  

 Zabezpečenie bezpečnosti v koncovom úseku merania v smere na Jindřichův 

Hradec bolo vykonané za pomoci profesionálnej firmy. Na cestnej komunikácii bolo 

rozostavené dopravné značenie, ktoré upozorňovalo účastníkov cestnej premávky na 

prekážku. Počas merania sa v zvýšenej miere dbalo na bezpečnosť pri  pohybe meračov 

a presune na jednotlivé stanoviská. 

 Na žiadosť projektantov, pre podrobnejšie zameranie detailov a menších častí 

územia bolo niekoľkokrát vykonané domeranie jednotlivých častí územia. 

 

Obrázok 17 Dopravné značenia počas meranie 
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5. Letecké meranie 
 

Prípravné práce 

 Pre vykonanie leteckého merania pomocou RPAS je nevyhnutné vykonať 

dôkladnú prípravu. Vzhľadom na záujmovú lokalitu je potrebné vhodne zvoliť 

zariadene, ktoré bude použité pre letecké meranie. Po konzultácii s prof. Pavelkom, 

bolo vzhľadom na líniový priebeh stavby zvolené RPAS zariadenie eBee Plus s pevným 

krídlom a RTK pripojením. Taktiež bolo potrebné stanoviť pre požadované rozlíšenie 

snímkov výšku letu. Tento parameter vypočítame z požadovanej mierky daného 

projektu a parametrov použitého fotoaparátu.  

𝑚𝑠 =  
ℎ

𝑓
  

ms predstavuje požadované rozlíšenie snímku, h predstavuje výšku letu,  f  konštantu komory.  

 Jednou z najdôležitejších úloh je dôsledné naplánovanie leteckej misie - trasy 

letu. To bolo vykonané v programe eMotion 3. Užívateľské rozhranie programu 

eMotion 3 slúži okrem plánovania leteckej misie aj k sledovaniu RPAS zariadenia 

počas letu a jeho manuálneho ovládania. Nakoľko záujmova oblasť bola značne 

rozsiahla letecké meranie sme rozdelili na dva lety. Parameter výška letu bol nastavený 

na 127,5 metra nad terénom pre oba lety.  

 

Obrázok 18 Nastavenie parametrov prvého letu 
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 Hodnota prekrytiu snímok bola nastavená na 60 % v priečnom smere a  60 % 

v pozdĺžnom smere. Dĺžka jednotlivých letov bola naplánovaná na 01:18:55 

a 01:11:14. Požadované rozlíšenie bolo nastavené na hodnotu 3 cm / pixel.  

 

Obrázok 19 Nastavenie parametrov druhého letu 

 

 Ďalším potrebným krokom bolo naplánovať vhodné rozmiestnenie vlícovacích 

bodov. To bolo vykonané na základe priebehu leteckej misie. Približná poloha 

vlícovacích bodov bola vložená do rozhrania portálu mapy.cz a následne exportovaná 

do mobilného zariadenia. 

 

Obrázok 20 Rozmiestnenie vlícovacích bodov 
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 Významným faktorom pri prípravách leteckého merania je dlhodobé sledovanie 

počasia, atmosférických a poveternostných podmienok a taktiež monitoring stavu 

vegetácie. Je potrebné vyhnúť sa vyšším rýchlostiam nárazového vetru, slnečnému 

oparu, snehovej pokrývke či obdobiu pred žatvou a zberom poľnohospodárskych 

plodín. Tieto podmienky bolo nutné dodržať, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok 

merania. Nakoľko sa daná lokalita nachádza v rovinatom až mierne kopcovitom teréne, 

veľkým a dlhodobým problémom bola nárazová rýchlosť vetra. Z toho dôvodu bolo 

meranie uskutočnené až niekoľko týždňom po plánovanom termíne merania. 

 Pred samotným meraním v teréne bola potreba skontrolovať funkčnosť RPAS 

a stav batérií. Vzhľadom na dlhé doby letu bolo predpokladané použitie troch sád. 

 

Použité pomôcky 

 Pre letecké meranie bolo využité RPAS zariadenie eBee Plus s pevným krídlom 

a RTK pripojením. Toto zariadenie predstavuje výkonný a presný mapovací 

a fotogrametrický letecký systém. Umožňuje pokrytie veľkého mapového územia 

a možnosť RTK aj post-procesingových korekcií, čo poskytuje lepšiu presnosť 

mapovania. Zariadenie sa skladá z tela, vrtule a dvojice krídiel. Použitím polystyrénu 

pre tvorbu trupu a krídel sa konštruktérom zo spoločnosti SenseFly podarilo  zostrojiť 

zariadenie o hmotnosti 1 100 gramov s fotografickým zariadením a batériami. To 

umožňuje ľahký transport a manipuláciu so zariadením.  

 

Obrázok 21 RPAS eBee RTK 
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 RPAS zariadenie bolo vybavené kamerou S.O.D.A. s ohniskovou 

vzdialenosťou 10,6 milimetra. Podrobnejšiu špecifikáciu eBee Plus je možné nájsť 

v technickej dokumentácii. (Sensefly, 2019)  

 Pre riadenie diaľkovo ovládaného leteckého zariadenia je potrebný software 

eMotion, ktorý bol spomenutý už v predchádzajúcej časti. Program bol nainštalovaný 

na osobnom počítači Ing. Šedinu. Napájanie tohto počítaču bolo zabezpečené 

powerbankou.  

 Pre signalizáciu vlícovacích bodov boli použité vlícovacie značky z pružného 

plastového materiálu v tvare štvorca s kontrastným sfarbením biela a čierna. 

K zameraniu polohy vlícovacích bodov bolo použité RTK GNSS zariadenie Trimble 

TSC3 s pripojením do siete CZEPOS. 

 

Obrázok 22 Signalizácia vlícovacieho bodu 

 

Priebeh merania  

 Pred odchodom na samotné meranie bola vykonaná opätovná kontrola stavu 

batérií, GNSS s RTK a RPAS zariadenia. Letecké meranie sa uskutočnilo 19. januára 

2020 v okolí obce Kardašova Řečice. Počasie jasné, takmer bezvetrie, teplota ovzdušia 

2° C. Územie bolo bez rozkvitnutej vegetácie, poľnohospodársky obrábaná pôda bola 
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len miestami pokrytá nepatrnou vrstvou snehu. Na mieste merania boli podľa 

naplánovaného rozmiestnenia stabilizované vlícovacie body pomocou signalizačných 

značiek z pružného PVC materiálu. Poloha vlícovacích bodov bola zameraná dvakrát 

v rozličný čas pomocou GNSS RTK technológie. Počet zameraných vlícovacích bodov 

bol 19. Ako bolo už spomenuté v prípravných prácach letecké meranie bolo rozdelené 

na dva lety. Pre každý let sme priamo v teréne zvolili vhodné miesto vzletu a pristátia. 

Pred samotným vzletom vždy prebehla kontrola vzdušného priestoru. Veľmi nás 

prekvapila výdrž batérií v RPAS zariadení nakoľko sme si vystačili s dvoma sadami 

batérií namiesto plánovaných troch. Dĺžka každého letu atakovala hranicu jednej 

hodiny. Nevýhodou merania v daný deň bol mierny slnečný opar, ktorý spôsoboval na 

výsledných fotografiách jemný maz. Bohužiaľ z časových dôvodov a príchodu 

COVID-19 opatrení nebolo možné vykonať opätovné meranie. 
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VI. Spracovanie merania 
 

1. Spracovanie pozemného merania 
 

 Po skončení terénnych meračských prác bol prevedený export nameraných 

údajov z totálnej stanice do programu GEUS 24. V tomto programe bol vykonaný 

výpočet súradníc podrobných bodov zameraných polárnou metódou. Z merania 

pomocou GNSS RTK zariadenia Trimble R2 boli priamo exportované súradnice 

podrobných bodov.  

 Výstupné súradnice podrobných bodov boli importované do programu 

AutoCAD. Bola vykonaná dôkladná kontrola meračských náčrtov so zameraním na 

číslovanie podrobných bodov, nadväznosť jednotlivých náčrtov a kontrolu úplnosti 

merania.  

 Existuje viacero softwarov ako napríklad Kokeš alebo MicroStation, v ktorých 

je možné spracovať výsledky pozemných geodetických meraní. V tomto prípade bol 

použitý program AutoCAD, ktorý je súčasťou licenčného balíka firmy Autodesk a je 

používaný spoločnosťou AFRY CZ s.r.o.. Ďalším dôvodom je integrácia kresliacich 

možností AutoCADu do softwaru AutoCAD Civil 3D. Ten sa radí medzi popredné 

CAD / BIM aplikácie, ktoré umožňujú dynamické modelovanie terénu, simuláciu 

objektu, ktorý bude realizovaný a tým umožňuje zvýšenie efektivity, presnosti 

a možnosti vytvorenia viacerých návrhov líniovej stavby vďaka čomu tak môžeme 

zvoliť vhodnú, ekonomicky únosnú a trvácnu variantu výslednej realizácie. Znížime 

tak riziko nevhodného prevedenia líniovej stavby. 
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Obrázok 23 Zobrazenie záujmovej oblasti v programe AutoCAD 

 

 V užívateľskom prostredí AutoCADu bolo vykonané prevedenie merania do 

vektorovej podoby. Jednotlivé prvky merania boli ukladané do vopred nadefinovaných 

hladín, čo umožňovalo efektívnejšiu a prehľadnejšiu prácu pri spracovaní merania. Tak 

ako bolo spomenuté v podkapitole Pozemné geodetické meranie, plánovaná stavba 

prechádzala rôznymi typmi územia. Územie bolo pri spracovaní rozdelené do 

niekoľkých častí a spracovanie územia do vektorovej podoby prebiehalo postupne.  

 Na obrázku č. 4 je možné vidieť najkrízovejšiu časť plánovanej stavby. V týchto 

miestach plánovaná stavba prechádza cez záhradkársku a obývanú okrajovú časť obce, 

kde bude nutné vyvlastniť pozemky. Zároveň sa v blízkosti plánovanej trasy nachádza 

vedenie vysokého napätia, ktoré je znázornené fialovými líniami. Trasa je plánovaná 

medzi vedením vysokého napätia s ohľadom na dodržanie ochranného pásma a 

zastavanou časťou obce.  
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Obrázok 24 Najkrízovejšia časť plánovanej stavby 

 

 Najväčšie časti spracovávaného územia tvorili cestné komunikácie. Vektorové 

línie reprezentujú krajnicu, vozovku, stred vozovky.  

 

 

Obrázok 25 Zobrazenie stávajúcej cestnej komunikácie 

 Sklon terénu je znázornený terénnymi šráfami. Pomocou preddefinovaných 

symbolov sú znázornené stromy, dopravné značky, vpuste a otvory kanalizácie.
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Obrázok 26 Zobrazenie terénnych šráf 

 

 Na základe tohto pracovného postupu bolo možné výsledné vektorové 

zobrazenie vhodne prezentovať a taktiež tímy projektantov ocenili kategorizovanie 

jednotlivých prvkov merania, ktoré im uľahčilo následnú tvorbu vizualizácie. Po 

šesťdňovom spracovávaní sme spolu s kolegom Ing. Petrom Rothom mali ukončené 

spracovanie pozemného merania a podklady sme odovzdali skupine projektantov. 

 

2. Spracovanie leteckého merania 

 

 Hlavným cieľom pri spracovaní nameraných dát pomocou RPAS bolo 

vyhotovenie kvalitného digitálneho modelu povrchu (DMP) a podrobného ortofota. 

Tieto výstupy musia svojou presnosťou a podrobnosťou odpovedať požiadavkám 

projekčných tímov a stavebníkov vzhľadom na stavebný zámer.  

 Ešte pred samotným spracovaním nameraných dát pomocou RPAS bolo nutné 

vykonať výpočet súradníc vlícovacích bodov. Každý bod bol zameraný dvakrát, 

pomocou technológie RTK GNSS v rozličnú dobu. Bolo použité pripojenie do siete 

referenčných staníc VRS Now. Prvé meranie prebehlo v ranných hodinách okamžite po 

rozmiestnení terčov, ktoré boli použité pre signalizáciu vlícovacích bodov. Druhé 
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meranie prebehlo v poobedňajších hodinách. Z takto získaných dvoch nezávislých 

meraní boli vypočítané súradnice VB. Výpočet prebehol na základe aritmetického 

priemeru meraní na danom bode. Počet  vlícovacích bodov 19. 

ČB Y X Z 

1 725829,197 1146237,448 443,930 

2 726340,976 1145816,836 451,776 

3 726348,148 1146281,316 449,602 

4 726226,112 1146831,576 441,890 

5 725959,407 1146601,629 443,954 

6 725883,686 1147386,579 443,235 

7 725724,002 1147267,028 440,042 

8 725441,602 1147661,457 438,997 

9 725414,046 1147349,935 445,419 

10 725052,987 1147515,268 449,982 

11 724703,849 1147856,105 457,133 

12 724264,805 1147971,543 462,999 

13 724426,954 1147645,534 459,153 

14 723494,056 1148112,148 457,029 

15 723776,181 1148045,062 462,086 

16 723857,545 1147807,346 455,075 

17 723401,827 1147909,038 457,472 

18 722936,472 1148220,028 486,495 

19 722797,828 1147988,033 476,624 

Tabuľka 1 Súradnice vlícovacích bodov v S-JTSK 

 

 Ďalším úkonom spojeným s vlícovacími bodmi, ktorý bolo potrebné vykonať, 

bola ich transformácia súradníc. Súradnice z GNSS RTK merania boli v súradnicovom 

systéme S-JTSK – 05. Súradnicový systém RPAS zariadenia je WGS04.  

 Prevod medzi týmito súradnicovými systémami bol vykonaný pomocou 

Transformačnej aplikácie Geoportálu ČUZK. Táto aplikácia je voľne dostupná 

a umožňuje vykonávať transformácie súradníc bodov medzi 3D systémami. Užívateľ 

má možnosť na vstupe definovať body jednotlivo alebo importovať textový súbor 

s viacerými bodmi. Následne je potrebné zvoliť dátum merania, vstupný a výstupný 

súradnicový systém. Výsledkom sú v prípade jednotlivo zadaného vstupného bodu 

súradnice bodu transformovaného, v druhom prípade textový súbor 

s transformovanými súradnicami. Je nutné dôkladne preštudovanie technickej 

dokumentácie k aplikácii hlavne z dôvodov správneho formátu vstupných dát. [25] 
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Obrázok 27 Transformačná služba ČUZK 

 

Po úspešnej transformácii sme pristúpili k post-processingu snímkov získaných 

z leteckého merania. Vykonali sme kontrolu snímkov týkajúcu sa ich ostrosti, pokrytia 

snímku scénou vhodným jasom a kontrastom. Nakoľko pri modely a ortofote sa 

klasický detailný post-processing nevykonáva, vzhľadom na počet snímkov a tým 

spojenú pracnosť, sme vykonali  zjednodušený post-processing so snímkami vo formáte 

JPG. 

 Dáta získané z leteckého merania boli spracovávané v programe Agisoft 

Photoscan. Tento software umožňuje fotogrametrické spracovávanie digitálnych 

snímkov a následné generovanie 3D priestorových dát. Software je síce dostupný 

v plnej verzii na 1 mesiac, no výpočty si vyžadujú výkonný hardware. Z toho dôvodu 

je vhodnejšie spracovanie dát na školskom hardware. Vzhľadom na priebeh 

spracovania a vypuknutie pandémie COVID – 19, ktoré prinieslo opatrenie týkajúce sa 

zákazu vstupu študentov na fakultu po dobu niekoľkých týždňov, bolo nevyhnutné 

zabezpečiť diaľkový prístup k školskému hardware zariadeniu. To bolo umožnené 

vďaka Ing. Šedinovi a pripojeniu k vzdialenej ploche. 



 

42 
 

 Prvým krokom v programe Agisoft Photoscan je import snímkov do tzv. 

Chunku a orientácia snímkov (Align Photos). Software pri tomto kroku určí prvky 

vnútornej a vonkajšej orientácie, ktoré vstupujú do ďalších výpočtových algoritmov.  

Orientácia všetkých snímkov nie je vždy úspešná, niektoré snímky sa nepodarí 

zorientovať. Po orientácii snímkov bola vykonaná kontrola kvality.   

 

Obrázok 28 Orientácia snímkov - nastavanie parametrov 

 

 Druhým krokom bol import súradníc vlícovacích bodov . Pri importe súradníc 

bol zvolený súradnicový systém WGS 84.  

 

Obrázok 29 Import CSV súboru súradníc VB 
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Vlícovacie body boli označené na snímkoch. Proces prebiehal 

poloautomatizovane. Poloha jednotlivých VB bola na snímkoch určená z nahratému 

CSV súboru a následne manuálne spresnená. Presnosť určenia polohy vlícovacích 

bodov bola vo veľkej miere ovplyvnená kvalitou snímkov. Software Agisoft prevádza 

reverznú kalibráciu a model je vyrovnávaný na vlícovacie body. 

 

Obrázok 30 Spresnenie polohy VB 

  

Po označení vlícovacích bodov na snímkach bolo vykonané zväzkové 

vyrovnanie. V nastavení parametrov zväzkového vyrovnania bola zadaná presnosť VB 

(vzhľadom na spôsob učenia súradníc VB – GNSS), koordinačný systém a presnosť 

markrov. Zväzkové vyrovnanie je plne automatický proces, pri ktorom je možné zvoliť 

prvky vnútornej orientácie, ktoré majú byť vyrovnané. Nasledovala filtrácia 

spojovacích bodov a uloženie odchylok na vlícovacích bodoch. 
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Obrázok 31 Nastavenie parametrov zväzkového vyrovnania 

 

 Po vyrovnaní vlícovacích bodov v súradnicovom systéme WGS 84, nasledovala 

ich lokálna transformácia do súradnicového systému S-JTSK. V referenčnom okno sme 

zvolili súradnicový systém S-JTSK a naimportovali súradnice vlícovacích bodov 

z merania v teréne. Opätovne sme previedli zväzkové vyrovnanie a uložili sme 

odchylky na vlícovacích bodoch. Súbor s odchylkami na vlícovacích bodov je prílohou 

diplomovej práce 

 

Obrázok 32 Odchylky na VB S-JTSK 
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 Ďalším krokom pri spracovaní bolo vytvorenie hustého mračna bodov. Pre 

tvorbu bola použitá funkcia Build Dense Cloud a zadané požiadavky pre tvorbu. 

 

Obrázok 33 Nastavenie pre tvorbu hustého mračna bodov 

 

 Husté mračno bodov sa skladalo z 59 322 318 bodov. Kvalita bola vzhľadom 

na množstvo dát a hardwarové možnosti zvolená na úroveň Low. Výpočet 

a generovanie parametrov s presnejším nastavením bol časovo náročný a mnohokrát 

neúspešný.    

 

Obrázok 34 Dense Cloud 
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Po vytvorení hustého mračna bodov a jeho editácie bola vygenerovaná 

polygónová sieť pomocou funkcie Build Mesh a následne prebehla tvorba textúry. 

 

Obrázok 35 Build Mesh parametre 

  

Tvorba 3D modelu trvala 34 minút a následná tvorba textúry 41 minút. 

Rozlíšenie výslednej textúry bolo 3 cm / pixel. 

 

Obrázok 36 3D model s textúrou – obývaná oblasť 
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Obrázok 37 3D model  zobrazujúci územie plánovanej trasy 

 

 

Obrázok 38 3D model smer na Jindřichův Hradec 

 

V záverečnej fáze bolo vykonané vyhotovenie ortofota. Definovali sme 

parametre výstupu ako bola veľkosť pixelu, súradnicový systém a hranice zobrazenia.  
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Obrázok 39 Parametre pre tvorbu ortofota 

 

 Pre projekčné práce bola zvolená hodnota veľkosti pixelu 3 x 3 cm. Výsledné 

ortofoto môže slúžiť ako podklad pre tvorbu situačných výkresov. Vytvorené ortofoto 

bolo upravené pomocou maskovania.  

 

Obrázok 39 Úprava ortofota ( vľavo pred, vpravo po úprave ) 
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 Úprava spočívala v zlepšení kvality výstupu, najmä pri tmavých či 

rozmazaných oblastiach zobrazujúcich komunikáciu I/23, čo bolo spôsobené slnečným 

oparom pri meraní. Taktiež bolo vykonané odstránenie vozidiel na komunikácii 

a spresnenie polohy pätiek stĺpov elektrického vedenia. 

 

 

Obrázok 40 Ortofoto záujmovej oblasti 

 

 Záverečným výpočtom bola tvorba digitálneho modelu povrchu. Pre jeho 

výpočet sme využili funkciu Build DEM. Pri tomto výpočte boli nastavené parametre 

výstupu a to veľkosť pixelu 26,2 cm / pixel a hranice DMP. Pre dosiahnutie 

detailnejšieho rozlíšenia by bolo potrebné mať k dispozícii podrobnejšie husté mračno 

bodov, čo zvyšuje hardwarové nároky výpočtu. 
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Obrázok 41 Digitálny výškový model ( DEM ) 

 

 Nasledujúcim krokom bol export dosiahnutých výstupov. Parametre exportu 

ortofota, rastrového digitálneho modelu povrchu a polygónového digitálneho modelu 

povrchu sú uvedené na nasledujúcom obrázku. Všetky exporty sú uvedené ako prílohy 

diplomovej práce. 

 

Obrázok 42 Export ortofoto a DMP 
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 Posledným úkonom vykonaným v programe Agisoft Photoscan bolo 

vygenerovanie súhrnného reportu. Kompletný report je súčasťou príloh diplomovej 

práce. 

 Podrobný postup prác v použitom software s vysvetlením jednotlivých 

nastavení je možné nájsť v manuáloch vyhotovených Ing. Jaroslavom Šedinom [15] 

a Ing. Zdeňkom Poloprustským [16]. 
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VII. Výstupy meraní 

 

1. Výstup pozemného merania 
 

 Výstupom pozemného merania bol 3D výkres vo formáte .DWG. Ako bolo 

spomenuté v kapitole Spracovanie merania,  výkres bol vytvorený v programe 

AutoCAD. Na základe tohto výstupu projektanti vyhotovili situačné výkresy, v ktorých 

naprojektovali finálnu podobu obchvatu.  

 Náhľady situačných výkresov sú zobrazené na obrázkoch č. 43 až č. 45. 

Situačné výkresy v plnom rozsahu sú súčasťou príloh diplomovej práce. 

 

 

Obrázok 43 Situačný výkres 1 : 1000 - detail vjazd do Kardašovej Řečice 

 

 Na situačných výkresoch sú zobrazené objekty pozemnej komunikácie, 

mostové objekty a oporné steny,  vodohospodárske objekty, objekty elektrického 

vedenia, komunikačné vedenie, objekty potrubných vedení, železničné objekty, ostatné 

objekty a vegetačné úpravy podľa farieb uvedených v legende jednotlivých situačných 

výkresov. 

 Obrázky č. 44 a č. 45 zobrazujú najkritickejší úsek, v ktorom plánovaný obchvat 

prechádza obývanou časťou obce. Stavba bude realizovaná v blízkosti rodinných 
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domov, čo so sebou prináša požiadavku výstavby protihlukových stien z dôvodu 

zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy pre zachovanie komfortu bývania. 

 

Obrázok 44 Projekt obchvatu v kritickom úseku 

 

 Na základe výstupov pozemného merania bol vyhotovený situačný výkres 

širších vzťahov. Podklad pre tento výkres tvorilo ortofoto dostupné z Geoportálu 

ČUZK. 

 

Obrázok 45 Projekt obchvatu v kritickom úseku - podklad ortofoto 
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2. Výstup leteckého merania 
 

 Výstupom merania pomocou diaľkovo ovládaného leteckého prostriedku je 

detailné ortofoto s veľkosťou pixelu 3 cm a digitálny model povrchu s rozlíšením 26,2 

cm / pixel. 

 

Ortofoto 

 Ortofoto vzniká prevodom stredového premietania na ortogonálne premietanie. 

Predstavuje fotogrametrický produkt znázorňujúci územie zobrazené z pravidla na 

viacerých ortofotosnímkoch. Vzniká spojením týchto ortofotosnímkov do bezšvej 

mozaiky, ktoré je georeferencovaná do požadovaného referenčného súradnicového 

systému. (Slovník VUGTK) 

 ČUZK prostredníctvom Geoportálu poskytuje Ortofoto Českej republiky. Pixel 

rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje približne 0,20 m územia v strednej rovine 

terénu. Polohová presnosť je charakterizovaná strednou súradnicovou chybou 

v rovinatom teréne 0,25 m a v členitom teréne 0,5 m. Detailný popis produktu je možné 

nájsť na webových stránkach Geoportálu ČUZK.  

 

Obrázok 46 Ortofoto Kardašova Řečice  

 

 Ortofoto vytvorené na podkladoch leteckého merania má rozlíšenie 3 cm / pixel. 

Toto rozlíšenie postačuje pre projekčné práce. V prípade potreby, je možné 
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projektantom poskytnúť ortofoto s väčším rozlíšením napríklad 1 cm / pixel. 

Následujúce obrázky znázorňujú náhľad ortofota. Ortofoto celej záujmovej oblasti je 

súčasťou elektronických príloh diplomovej práce. 

 

Obrázok 47 Výsledné ortofoto - detail kritického úseku 

 

Digitálny model povrchu 

 V radách laickej verejnosti môže ľahko dôjsť k zámene, prípadne aj totožnosti 

významu digitálny model povrchu a digitálny model reliéfu. Pre upresnenie 

a vyvrátenie mylných úvah uvádzam význam jednotlivých pomenovaní.  

 Trojrozmerné digitálne modely terénu ( DMT ) zobrazujú digitálnu priestorovú 

reprezentáciu záujmovej lokality v počítačovom prostredí zloženú z dát 

a interpolačného algoritmu, ktorý umožňuje odvodzovať výšky medziľahlých bodov. 

(Slovník VUGTK) Digitálny model reliéfu reprezentuje výlučne priebeh topologických 

plôch. Všetky nadbytočné prvky, ktoré nesúvisia s priebehom georeliéfu sú 

odfiltrované. DMR umožňuje automatizovať výpočty kubatúr, rozvor hmôt, výpočet 

plôch pokrytých zemným telesom. Využitie vo veľkom nachádza pri projektovaní 

líniových a plošných stavieb. Pri týchto stavbách je možné vďaka DMR  vypracovať 

viac alternatív projektu pri ktorých je možné optimalizovať pozemné práce a tým 

zmenšiť finančnú náročnosť stavby. 
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Obrázok 48 DMR 5G v okolí Kardašovej Řečice 

 

 ČUZK poskytuje Digitálny model reliéfu Českej republiky 4. (DMR 4G) a 5. 

generácie (DMR 5G). Predstavuje zobrazenie prirodzeného alebo ľudskou činnosťou 

upraveného zemského povrchu v digitálnom tvare, vo forme výšok diskrétnych bodov 

v pravidelnej sieti bodov pre DMR 4G a nepravidelnej trojuholníkovej sieti bodov pre 

DMR 5G  o súradniciach X, Y, H, kde H reprezentuje nadmorskú výšku vo výškovom 

referenčnom systéme Balt po vyrovnaní s úplnou strednou chybou výšky 0,3 m 

v odkrytom teréne a 1 m v zalesnenom teréne pre DMR 4G. Pre DMR 5G je stredná 

chyba výšky v odkrytom teréne 0,18 m a 0,3 m v zalesnenom teréne.  

 Digitálny model povrchu je zvláštnym prípadom digitálneho modelu reliéfu. Je 

z pravidla konštruovaný s využitím automatických prostriedkov ako je napríklad 

obrazová korelácia. DMP zobrazuje územie ako vernú kópiu reálneho stavu. Priebeh 

georeliéfu je v ňom doplnený o všetky prírodné a umelé prvky (stavebné objekty, 

stromy, vegetácia a ďalšie iné prvky spojené so zemským povrchom). 
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Obrázok 49 DMP 1G v okolí Kardašovej Řečice 

 

 ČUZK poskytuje Digitálny model povrchu Českej republiky 1.generácie. DMP 

1G je tvorený nepravidelnou sieťou výškových bodov s úplnou strednou chybou výšky 

0,4 m pre presne vymedzené objekty a 0,7 m pre objekty presne neohraničené. Model 

vznikol z dát leteckého laserového skenovania výškopisu územia Českej republiky. 

DMP 1G je určený k analýze výškových pomerov a geografických objektov 

vyskytujúcich sa na ňom. Umožňuje široké uplatnenie pri rôznych analýzach napr. 

viditeľnosti, modelovaní eróznych opatrení či implementáciu do leteckých a rally 

simulátorov. Podrobný popis produktov DMR a DMP spolu s podmienkami použitia je 

možné nájsť na webových stránkach ČUZK. 

 Digitálny model povrchu vytvorený z leteckého merania pomocou RPAS má 

presnosť rozlíšenia 26,2 cm / pixel. Jeho náhľad je zobrazený na nasledujúcich 

snímkach. Výsledný rastrový digitálny model povrchu vo formáte .tif a polygónový 

digitálny model povrchu vo formáte .obj sú súčasťou elektronických príloh diplomovej 

práce. 
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Obrázok 50 3D model Solid náhľad 

 

 

Obrázok 51 3D model trojuholníková sieť náhľad 

 

 

Obrázok 52 3D model s textúrou náhľad 
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VIII. Porovnanie pozemného a leteckého merania 
 

 Témou diplomovej práce je porovnanie leteckého merania pomocou RPAS voči 

klasickým metódam geodézie (GNSS a tachymetria). Porovnanie sa skladá z viacerých 

hľadísk podľa ktorých sú oba typy meraní hodnotené. Hlavnými hľadiskami 

porovnania je efektivita, presnosť, časová a finančná náročnosť. V nasledujúcich 

podkapitolách budú tieto hľadiská podrobne rozobrané a zhodnotené na základe 

skúseností a poznatkov, ktoré boli nadobudnuté v priebehu vypracovania diplomovej 

práce. Zároveň toto porovnanie bude slúžiť ako úvaha a námet pre diskusiu pri riešení 

otázky investície kúpy diaľkovo ovládaného leteckého zariadenia vo firme AFRY CZ 

s.r.o..  

 

1. Zhodnotenie pozemného merania 
 

Časová náročnosť 

 V rámci časovej náročnosti pozemného merania treba brať do úvahy všetky 

činnosti spojené s týmto typom merania. Prvým krokom boli prípravné práce v rámci 

ktorých bolo potrebné zhromaždiť a naštudovať všetky dostupné podklady pre danú 

lokalitu, vytvoriť koridor pozemného merania, časový harmonogram merania, 

kontaktovať vlastníkov súkromných pozemkov so žiadosťou súhlasu vstupu na 

pozemok a v neposlednom rade s časovým predstihom rezervovať na konkrétny termín 

firmu zabezpečujúcu značenie prekážok na cestnej komunikácii. Tieto práce boli 

vykonané oddelením inžiníringu a oddelením geodézie firmy AFRY CZ s.r.o.. Ak by 

mala byť zhrnutá ich časová náročnosť, odpovedala by dvom pracovným dňom (16 

hodín práce).  

 Časová náročnosť samotného merania v teréne predstavovala približne 7 

pracovných dní (56 x 2  = 112 hodín práce). V tomto časovom odhade je zahrnutý 

transport meračov do danej lokality (trasa Praha – Kardašova Řečice) a časová 

náročnosť samotného merania. Treba podotknúť, že meranie v teréne bolo vykonávané 

v priebehu jedného mesiaca a nebolo vykonané nárazovo. Doba merania bola 

z veľkého hľadiska ovplyvnená viacerými faktormi. Prvým z nich bola možnosť 

výškového pripojenia merania na body štátnej nivelačnej siete II. rádu. Podľa 
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geodetických údajov malo byť k dispozícii 10 nivelačných bodov, bohužiaľ v realite 

sme po niekoľkých hodinách hľadania našli len 5 nivelačných bodov. Nivelačné body 

boli častokrát zničené, zakryté novou fasádou alebo neidentifikovateľné. Ďalším 

faktorom, ktorý vo vysokej miere ovplyvňoval rýchlosť pozemného merania boli 

atmosférické podmienky. Vzhľadom na rozsah lokality a fakt, že meranie prebiehalo 

v letnom období, kedy teplota vzduchu častokrát presiahla 35°C je 8 a viac hodinové 

meranie v teréne s GNSS aparatúrou ale i meranie pomocou totálnej stanice 

a odrazného hranolu fyzicky aj psychicky náročné. Počas merania bolo potrebné 

vykonávať pravidelné pracovné prestávky, dbať na pitný režim a vyvarovať sa 

zdravotným komplikáciám v podobe slnečného úpalu či úžehu. 

 V neposlednom rade časovú náročnosť merania ovplyvnil aj terén v ktorom 

bolo meranie vykonávané. Na častiach cestnej komunikácie, prebiehalo meranie 

podstatne rýchlejšie ako v osídlených či zalesnených oblastiach. Samostatnou kapitolou 

je meranie poľnohospodársky obrábaných plôch, ktoré v období pred žatvou bolo 

takmer nemožné zmapovať a muselo byť prispôsobené činnosti poľnohospodárov. 

 

Finančná náročnosť 

 Finančná náročnosť merania spočíva predovšetkým z mzdových nákladov 

meračov. Pri tomto konkrétnom meraní v teréne bola prevažne potrebná meračská 

skupina skladajúca sa z dvoch zamestnancov. Pri zameraní profilov cestnej 

komunikácie jeden člen meračskej skupiny meral pomocou GNSS, druhý vyhotovoval 

meračský náčrt a dbal na bezpečnosť kolegu. V oblastiach, kde nebolo možné použiť 

metódu GNSS kvôli nedostatočnej presnosti signálu, jeden člen meral pomocou totálnej 

stanice, druhý sa pohyboval v teréne s odrazným zrkadlom a vyhotovoval meračský 

náčrt.  Určité časti územia (profily poľnohospodársky obrábanej pôdy) bolo možné 

zamerať len prostredníctvom GNSS metódy, kedy bol jeden zamestnanec postačujúci.  

 Do finančných nákladov je potrebné započítať aj náklad na pohonné hmoty, 

ktorý pri viacnásobnom presune na trase Praha – Kardašova Řečice – Praha nebol 

zanedbateľný.  
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Financie použité na kúpu vybavenia meračskej skupiny nie sú v tomto prípade 

zohľadnené, nakoľko vybavenie nie je použité jedno rázovo a je nevyhnutné pre 

činnosť geodetického oddelenia. 

 Ďalšou finančnou položkou je mzda zamestnancov pri spracovaní pozemného 

merania a nutnosť zakúpenia licencií na software GEUS a AutoCAD. Doba 

spracovania pozemného merania dvoma zamestnancami bola 4 pracovné dni (32 x 2 = 

64 hodín práce). 

Nemôžeme opomenúť ani náklady spojené so zabezpečením dopravného značenia 

pre zaistenie bezpečnosti meračov počas merania v neprehľadnom úseku komunikácie. 

Pre lepšiu predstavu finančnej náročnosti je súhrn výdavkov uvedený v tabuľke č.2. 

Je potrebné poznamenať, že tabuľka reprezentuje len približné náklady. Pre zachovanie 

firemného kódexu týkajúceho sa mlčanlivosti o mzde je v tabuľke uvedená vzorová 

mzda 350 korún českých na hodinu. Mzda je uvedená pre dvoch meračov. Náklad na 

pohonné hmoty je vypočítaný zo vzdialenosti 240 km (trasa Praha – Kardašova Řečice 

– Praha) a priemernej spotreby 6 litrov nafty na 100 km a cene 28 kč / liter nafty. 

 

      Tabuľka 2 Finančné náklady pozemného merania 

 

Efektivita a presnosť 

 Presnosť pozemného merania musela odpovedať nariadeniu C2 ŘSD. 

Vzhľadom na  rozsah meračských prác a následné spracovanie pozemného merania, 

môžeme považovať celkovú efektivitu prác za štandardnú. No celkové súhrn 

meračských prác je možné považovať za časovo náročné, viacdenné meranie. 

 

 

Náklad

39 200 Kč          

2 822 Kč            

10 000 Kč          

22 400 Kč          

74 422 Kč          

Položka

Mzda terénne práce

Pohonné hmoty

Dopravné značenie

Celkové náklady

Mzda kancelárske práce
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2. Zhodnotenie leteckého merania 
 

Časová náročnosť 

 V rámci časovej náročnosti leteckého merania sú zahrnuté prípravné práce, 

ktoré pozostávali z online prieskumu danej lokality, plánovania leteckej misie 

v programe eMotion a naplánovaniu rozmiestnenia vlícovacích bodov. Tieto úkony si 

celkom vyžiadali 2 hodiny práce.  

 Časová náročnosť samotného leteckého merania v teréne bola približne 2,5 

hodiny (2x let + presun medzi lokalitami a výmena batérií). Rozmiestnenie vlícovcích 

bodov a ich zameranie v dvoch rozličných časových dobách zabralo 5 hodín. Do úvahy 

avšak treba brať fakt, že množstvo vlícovacích bodov bolo rozmiestnených v oblastiach 

poľnohospodársky obrábanej pôdy, ktoré neboli dostupné motorovým vozidlom 

a presun medzi jednotlivými vlícovacími bodmi bol sťažený terénnymi podmienkami. 

 Doba spracovania merania pomocou RPAS závisí vo veľkej miere od použitého 

hardware vybavenia. Čím výkonnejšiu HW zostavu máme k dispozícii, tým je výpočet 

rýchlejší. Celkovú dobu spracovania leteckých snímkov danej lokality s použitím 

školského HW môžeme zaokrúhliť na približne 40 hodín. 

 

Finančná náročnosť 

 Pri finančnom hodnotení merania pomocou RPAS treba brať do úvahy dva 

základné pohľady. Prvým je finančná náročnosť konkrétneho merania. V konkrétnom 

prípade pri meračských prácach v rámci diplomovej práce bolo meranie vykonané 

dvoma meračmi, nakoľko ja ako študent nemám pilotné skúšky a dostatočnú skúsenosť 

s ovládaním RPAS zariadenia. Pri reálnom použití RPAS zariadenia je potrebný jeden 

merač, ktorý má absolvované pilotné skúšky a je schopný zariadenie plnohodnotne 

ovládať. Merač vykonáva ovládanie RPAS a kontrolu letu. Zameranie vlícovacích 

bodov je možné vykonať pred letom a po jeho skončení. V prípade rozľahlého územia 

je z hľadiska efektívnosti výhodnejšia dvojica meračov. Jeden ovláda RPAS zariadenie, 

druhý zameriava súradnice vlícovacích bodov. Náklady na pohonné hmoty boli oproti 

pozemnému meraniu jednorázové. 
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 Druhým pohľadom je potrebná prvotná investícia do zakúpenia RPAS 

zariadenia s príslušenstvom, výkonného hardware zariadenia pre spracovanie leteckého 

merania a profesionálneho softwaru v ktorom je meranie spracovávané. Tak, ako bolo 

spomenuté vyššie, nemôžme zabudnúť ani na nutnosť zloženia pilotných skúšok 

osobou, ktorá bude RPAS ovládať a povinnú ročnú poistku zodpovednosti. 

 Spracovanie RPAS merania bolo časovo náročnejšie, no nie je potrebné aby sa 

spracovateľ neustále venoval výpočtom. Proces spracovania je z veľkej časti 

automatický. Samozrejme je potrebná kontrola správnosti jednotlivých výpočtov 

a s tým súvisí potrebná znalosť danej problematiky. Profesionálovi so skúsenosťami 

v obore postačí na daný typ merania približne 12 hodín práce. Mne ako študentovi, 

ktorý sa o danú problematiku zaujíma, no momentálne len získava cenné skúsenosti, 

zabralo spracovanie leteckého merania niekoľkonásobne viac času. 

 Pre lepšiu predstavu finančnej náročnosti je súhrn výdavkov uvedený v tabuľke 

č.3. Je potrebné poznamenať, že tabuľka reprezentuje len približné náklady. Pre 

zachovanie firemného kódexu je opäť použitá mzda 350 korún českých na hodinu. 

Mzda je uvedená pre dvoch meračov v teréne (dokopy 18 hodín) a jedného 

spracovateľa, rovnako ako pri klasickom geodetickom meraní. Náklad na pohonné 

hmoty je vypočítaný zo vzdialenosti 240 km (trasa Praha – Kardašova Řečice – Praha) 

a priemernej spotreby 6 litrov nafty na 100 km a cene 28 kč / liter nafty.  

 

Tabuľka 3 Finančné náklady RPAS merania 

 

Efektivita a presnosť 

 Efektivita závisí na vhodnom zvolenom použití zariadenia na konkrétny typ 

úlohy a parametre  požadovaných výstupov. Presnosť RPAS je vo všeobecnosti 

ovplyvnená viacerými faktormi ako sú napríklad typ použitého prístroju a kamery, 

poveternostné podmienky, typ snímkovanej lokality. Rozlíšenie výsledného ortofota je 

3 cm / pixel, veľkosť pixelu DMP je 26,2 cm. Vzhľadom na  rozsah lokality a následnú 

Náklad

6 300 Kč            

403 Kč                

4 200 Kč            

10 903 Kč          

Pohonné hmoty

Mzda kancelárske práce

Celkové náklady

Položka

Mzda terénne práce
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náročnosť spracovania leteckého merania, môžeme považovať celkovú efektivitu prác 

za vysokú.  
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IX. Diskusia 
 

 Využitie RPAS v spoločnosti AFRY CZ s.r.o. má podľa môjho názoru 

opodstatnenie a môže byť prínosom pre spoločnosť. Avšak, je potrebné položiť si 

niekoľko základných otázok.  

 Prvou z nich je výber správneho typu RPAS. Je potrebné, aby vedenie 

spoločnosti vzhľadom na obchodný plán, zvolilo kúpu správneho typu zariadenia. 

Treba pri tom brať do úvahy počiatočnú investíciu, ktorá nespočíva len z kúpy 

samotného RPAS. Je nevyhnutné myslieť na potrebu zamestnania osoby, ktorá má 

zložené pilotné skúšky, prípadne zabezpečiť vykonanie týchto skúšok vhodnému 

zamestnancovi. Taktiež je potrebné zabezpečiť výkonnú hardware zostavu, ktorá 

umožní rýchle spracovanie nameraných dát a tvorbu výstupov. Ďalším nákladom, ktorý 

patrí medzi vstupné investície je kúpa profesionálneho softwaru. Je pravdou, že existuje 

množstvo softwarov s voľne šíriteľnou licenciou, no ak chceme vykonávať 

profesionálne meranie, musíme k spracovaniu použiť profesionálny software, ktorý 

využíva prepracovanejšie a zložitejšie algoritmy pri spracovaní leteckého merania 

a tým umožňuje vytvárať výstupy v odpovedajúcej kvalite. K používaniu takéhoto 

softwaru je pre začiatočníka nutné absolvovať školenie vďaka ktorému si zdokonalí 

znalosti a získa nové skúsenosti, ktoré budú ocenené pri využití v praxi. Nemôžeme 

zabudnúť ani na nutnosť kompatibility softwaru použitého pre spracovanie leteckého 

merania s ostatnými softwarmi využívanými v rámci spoločnosti AFRY CZ s.r.o.. 

V neposlednom rade je počiatočným a zároveň každoročne opakovaným nákladom 

poistenie RPAS zariadenia. 

 Druhou otázkou je čo nové môže  RPAS zariadenie priniesť spoločnosti. Podľa 

môjho názoru vďaka RPAS získa spoločnosť výhodu oproti konkurencii pri stávajucích 

typoch zákaziek, pretože dokáže ponúknuť niečo naviac ako spoločnosti, ktoré RPAS 

nepoužívajú. Taktiež sa použitím RPAS môžu znížiť náklady na meračské práce najmä 

v prípade líniových stavieb väčších rozmerov a zároveň je možné zefektívniť a zrýchliť 

meranie v týchto prípadoch. Rovnako bude môcť spoločnosť rozšíriť rozsah svojho 

pôsobenia na trhu aj v nových odvetviach, viď. kapitola IV. 

 Treťou otázkou alebo lepšie povedané úvahou, je zváženie výhod a nevýhod 

leteckého merania pomocou RPAS. Medzi jeho výhody radíme jednoznačne rýchlosť, 
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menšiu pracnosť a vyššiu efektivitu v porovnaní s klasickým geodetickým meraním. 

RPAS môžeme použiť na meranie takmer okamžite a tým vieme získať tzv. real time 

dáta. Nevýhodou je závislosť na počasí a prírodných faktoroch. Pokiaľ chceme 

vykonávať naozaj presné letecké merania a po ich spracovaní získať presné výstupy, je 

potrebné merania vykonávať v ideálnych podmienkach. Veľký vplyv na presnosť 

merania a celkové použitie RPAS má vietor. Preto treba brať do úvahy atmosférické 

podmienky, ale aj ročné obdobie a s tým spojený stav vegetácie. Nevýhodou RPAS 

môže byť fakt, že aj pri ideálnych podmienkach nie je možné dosiahnuť individuálne 

požadované presnosti ako napríklad nariadenie C2 Ředitelství silnic a dálnic Českej 

republiky. V tomto prípade je pre splnenie požiadaviek na presnosť a zároveň zlepšenie 

efektívnosti merania podmienené nutnosťou kombinovať pozemné a letecké metódy 

merania. Pri určitých typoch RPAS môže byť taktiež nevýhodou výška počiatočnej 

investície do prístroju. Nakoľko odvetvie RPAS zažíva rýchly a úzko spojený vývoj 

s napredujúcim pokrokom technológií, pri ktorom už 3 ročné zariadenie môže byť 

zastarané, je potrebné dobre zvážiť či portfólio spoločnosti zodpovedá vstupnej 

investícii a tým pádom, či táto investícia bude pre spoločnosť návratná. 
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X. Záver 
 

 Cieľom diplomovej práce bolo v rámci reálnej zákazky súkromnej spoločnosti 

AFRY CZ s.r.o. porovnať metódy klasickej geodézie voči využitiu RPAS pri tvorbe 

podkladov pre projekčné práce pri plánovanej výstavbe obchvatu obce Kardašova 

Řečice. V rámci práce sa zaoberáme problematikou podrobného mapovania pomocou 

RPAS. Odkazujeme sa a poukazujeme na publikácie, ktoré vznikli na danú tému.  

 Väčšia časť diplomovej práce je venovaná praktickému meraniu v teréne 

a následnému spracovaniu meraní. Boli vykonané dva typy meraní. Prvým typom bolo 

pozemné geodetické meranie, pri ktorom boli použité metódy tachymetrie a GNSS 

meranie. Výsledky tohto merania boli následne spracovávané v software AutoCAD 

a výsledný 3D výkres poskytnutý tímu projektantov pre potreby projekčných úkonov 

týkajúcich sa plánovanej výstavby. Druhým typom bolo meranie s využitím RPAS. To 

bolo následne spracované v sotwarovom prostredí Agisoft Metashape Professional. 

Výstupom leteckého merania a spracovania je podrobné ortofoto a podrobný digitálny 

model povrchu definovanej lokality. 

 Taktiež bolo vypracované porovnanie klasických geodetických metód voči 

leteckému meraniu s využitím RPAS. Porovnanie bolo vykonané z hľadiska efektivity, 

presnosti, časovej náročnosti a finančnej náročnosti. Z porovnania vyplynulo, že 

nasadenie RPAS je veľmi efektívne. Pracnosť prevedenia a spracovania, rovnako ako 

aj finančná náročnosť pri leteckom meraní boli menšie ako pri klasickom geodetickom 

zameraní danej lokality. Nevýhodou pri konkrétnej zákazke je nutnosť dodržať predpis 

ŘSD C2. Z prepisu vyplýva povinnosť použitia klasických geodetických metód 

vzhľadom na kritéria presnosti. V tomto prípade je vhodnou alternatívou kombinácia 

klasických geodetických metód a RPAS.  

 V diplomovej práci je venovaná aj samostatná kapitola novým príležitostiam, 

ktoré sa s investíciou do RPAS môžu spoločnosti naskytnúť. Diplomovú prácu je preto 

možné považovať za prvý podklad k otázke kúpy, využiteľnosti a návratnostis diaľkovo 

ovládaného leteckého systému spoločnosťou AFRY CZ s.r.o.. 
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Zoznam elektronických príloh 

Obsah USB  

Vzhľadom na dátovú veľkosť snímok z leteckého merania, projektu spracovania 

a exportov bolo pre ich uloženie použité veľkokapacitné USB zariadenie. Do systému 
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