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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití UAV zařízení pro mapování 

lomů na základě vlastního měření. Pro sběr dat byl použit digitální fotoaparát, umístěný na 

nosiči a snímky byly zpracovány v autokorelačním softwaru Agisfot PhotoScan. Svislé stěny 

lomu byly nasnímány pomocí pozemní fotogrammetrie. Přesnost 3D modelu byla ověřena 

pomocí mračna bodů získaného z 3D laserového skenování. Získaná data byla použita pro 

vyhotovení Základní mapy lomu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: UAV, autokorelační fotogrammetrie, 3D model, 3D laserové 

skenování, základní mapa lomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the possibilities of using UAV mapping equipment quarries 

based on actual measurements. For data collection was used a digital camera mounted on 

the carrier and images were processed in the autocorrelation software Agisfot PhotoScan. 

The vertical walls of the quarry were scanned using terrestrial photogrammetry. The 

accuracy of the 3D model was validated using point clouds obtained from 3D laser 

scanning. The obtained data were used for make out the bas map of quarry. 

KEYWORDS: UAV, autocorrelation photogrammetry, 3D model, 3D laser 

scanning, base map of quarry 



Použité zkratky 

České zkratky 

3D  Prostorový, trojrozměrný  

Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

DMT Digitální model terénu 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZML  Základní mapa lomu 

 

Cizojazyčné zkratky 

CCD Typ snímače 

CMOS  Typ snímače 

DPW Digital photogrammetric workstation 

GPS Global positioning system 

GPC Ground point control 

IMU Inertial measurement unit 

ISPRS The International Society for Photogrammetry and Remote 

Sensing 

RPAS Remotly piloted aircraft system 
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1 ÚVOD  

Pole působnosti pořizování snímků, jak už skrze letecké nebo družicové 

fotogrammetrie, náleželo v minulosti na našem území státním institucím, především 

vojenským. Snímky byly vystaveny různému stupni vojenskému utajení a jejich dostupnost 

byla nemyslitelná. Naprostá většina archivních snímků, o jejichž správu a archivaci se stará 

Vojenský a hydrometeorologický ústav v Dobrušce, je od změny politického režimu po r. 

1989 veřejně přístupná nejen ministerstvům, pozemkovým úřadům či vysokoškolským 

pracovištím, ale zájem o tyto snímky vzrostl i u soukromých firem a osob.  

Kvalitní letecká data v podobě ortofotomap jsou dnes bez jakéhokoliv omezení 

veřejnosti přístupná např. prostřednictvím on-line mapových serverů. I přes tento pokrok 

nejsou tato data v mnoha případech ideální. Jedná se zejména o menší projekty a výzkumné 

práce, které vyžadují získat data co nejrychlejším a nejlevnějším způsobem. Tímto si našly 

cestu na svět menší, levnější a obratnější bezpilotní letouny nebo častěji nazývány „drony“. I 

když první bezpilotní letoun byl sestaven již v r. 1916 profesorem a vynálezcem 

Archibaldem Montgomery Lowem, hlavní „boom“ – zejména v civilním sektoru – zažívají 

drony až v posledních letech. Nejnovější prostředky a technologie umožňují UAV zařízení 

(z angl. Unmanned Aerial Vehicle) použít i v oboru fotogrammetrie. Velmi efektivní využití 

UAV zařízení by mohlo přinést právě pro mapování lomů, a tímto se bude tato diplomová 

práce zabývat.  

Hornictví patří mezi jednu z nejstarších technických disciplín všech lidských 

civilizací, která ve své podstatě značně ovlivňovala rozvoj, stabilitu a blahobyt území a 

státních celků. S tímto je úzce spjat obor důlní měřictví, bez kterého je činnost v dobývacím 

prostoru při hlubinné i povrchové těžbě neodmyslitelná. Jedná se o neustále vyvíjející se 

odvětví zabývající se metodami tvorby důlních map, zjišťováním objemů ložiskových zásob, 

získáváním podkladů pro plánování dobývacích prací při otvírce ložiska, a již hojně 

rozšířené vizualizace pro povolení hornické činnosti (resp. činnosti prováděné hornickým 

způsobem) a rekultivačních opatření po ukončení dobývacích prací. V dalším se bude práce 

zabývat pouze mapováním povrchových lomů. 

Organizace, vykonávající v dobývacím prostoru povrchového lomu činnost 

prováděnou hornickým způsobem, jsou ze zákona [1] povinny vést, včas doplňovat a 

uchovávat důlně měřickou dokumentaci v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 435 1992. Sb., o 

důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných 

hornickým způsobem (dále jen „vyhláška č. 435/1992 Sb.“) a působnost zeměměřičů 

v lomech je tedy nezastupitelná a nutná. 
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S postupem času a vyvíjejícími se technologiemi se metody, kterými jsou lomy 

zaměřovány, neustále modernizují. Prozatím nejvyužívanější metodou je zřejmě 

tachymetrie s použitím totálních stanic. V minulosti se ovšem používaly nitkové nebo 

diagramové dálkoměry. Práce jak v terénu, tak v kanceláři, byla oproti dnešku daleko 

náročnější z důvodu ručního zapisování hodnot do zápisníků, a následného početního a 

analogového grafického zpracování mapy. Moderní totální stanice jsou však vybaveny 

mnoha funkcemi, které práce v terénu a kanceláři usnadňují. Z hlediska terénních prací 

jsou vybaveny úložišti, do kterých se měřené hodnoty ukládají. Mimo to se rozmohlo tzv. 

kódování podrobných bodů, kdy není nezbytně nutné vést měřický náčrt a práce v kanceláři 

tak nepodléhají dlouhému časovému zpracování výsledné mapy. Dále jsou již téměř 

všechny vybaveny dálkoměrem s bezhranolovým módem. Díky němu nedochází při 

zaměřování horních hran etáže k přímému styku s měřičem, a tím se tak zvyšuje bezpečnost 

práce při měření. S postupem času se začalo využívat technologie GNSS, která je vhodnější 

pro připojení důlního polohového bodového pole do platných souřadnicových systémů, než 

pro zaměřování podrobných bodů polohopisu a výškopisu. Zvláště nepoužitelná je tato 

metoda pro mapování jámových lomů, ve kterých nedochází k příjmu signálu z družic. Ale 

také u stěnových lomů si tato technologie najde místa, ve kterých ji nelze použít. Jedná se o 

dolní hrany etáží, kde není možné přijímat signál z družic ze všech směrů, a tím dochází ke 

snížení přesnosti měření. Mezi nejnovější technologie pak patří 3D laserové skenovací 

systémy a UAV fotogrammetrie, jejichž výstupem je mračno bodů získané bezkontaktním 

měřením, a radikálně tak snižují dobu měření.  

Diplomová práce si brala za cíl vyhodnotit možnosti využití UAV fotogrammetrie 

s autokorelačním zpracováním pro mapování lomů a určit přesnost této metody. Na 

základě pořízených dat pak vyhotovit Základní mapu lomu. 

První část práce obsahuje popis lokality vybrané pro testování metody UAV 

fotogrammetrie a shrnuje teoretické poznatky o fotogrammetrii, optických korelačních 

systémech a laserovém skenování. V dalším jsou pak popsány použité přístroje včetně jejich 

technických parametrů a softwary k výpočetnímu a grafickému zpracování práce. 

Praktická část začíná pátou kapitolou a popisuje vlastní zaměření lomu pozemní a 

UAV fotogrammetrií a laserovým skenováním. Další kapitola obsahuje zpracování 

získaných dat v použitých softwarech včetně porovnání a vyhodnocení přesnosti UAV 

fotogrammetrie. Na základě tohoto vyhodnocení byla vyhotovena Základní mapa lomu. 

Závěr je pak věnován zhodnocení výsledků práce a možností využití UAV 

fotogrammetrie. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

K vytvoření diplomové práce, konkrétně tedy k využití UAV zařízení pro 

mapování lomů, bylo zapotřebí nejprve vybrat lom, který bude vyhovovat jak svým 

rozsahem, tak i svou přístupností, co se vstupu do jeho areálu týče. Vybrán byl nakonec 

kamenolom Nejdek. Provozovatelem kamenolomu je společnost KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., která vedle kamenolomu Nejdek provozuje ještě dalších 33 lomů na území ČR. 

Těženou horninou je moravská droba. 

Lom se nachází na okraji stejnojmenné obce Nejdek, asi 3 km severozápadně od 

obce Bělotín v okrese Přerov. Z geografického hlediska se Nejdek nachází v přibližné 

nadmořské výšce 366 m n. m. na svazích Oderských vrchů, přičemž na východě a k jihu se 

otevírá do volné krajiny přecházející dále v Hornooderský úval.  

 

2.1 Popis lomu 

Co se bližších informací o samotném lomu týče, momentálně se těžba provádí na 

pěti etážích, přičemž nejnižší a nejvyšší jsou ve výšce 350 a 440 m n. m. Přístup na 

jednotlivé etáže je zajištěn účelovou cestou vedenou směrem od severozápadu. Rozloha 

tohoto kamenolomu čítá přibližně 740 arů. Kamenolom Nejdek, respektive dobývací 

prostor lomu Nejdek, se rozkládá na dvou katastrálních územích a to z většiny své plochy 

na k.ú. Nejdek a z menší části na k.ú. Střítěž nad Ludinou. Lom je ze všech světových stran 

obklopen jehličnatým lesem.  

 

Obrázek č. 1: Kamenolom Nejdek.[3],[4] 
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3 METODY ZAMĚŘENÍ LOMU 

Mračna bodů zájmové části areálu lomu byla získána s použitím nejnovějších 

technologií dvěma metodami – digitální fotogrammetrií s autokorelačním zpracováním 

(leteckou s použitím RPAS a pozemní) a 3D laserovým terestrickým skenováním. Primární 

byla v tomto případě UAV fotogrammetrie, pozemní snímkování lomu bylo spíše 

komplementární, které sloužilo pro vyhodnocení především svislých stěn a dalších míst, ve 

kterých byly nedostatečné překryty snímků z UAV. Technologie 3D laserového skenování 

byla výhradně určena k porovnání výsledných mračen bodů, pro vyhodnocení přesnosti 

UAV zařízení a také pro ověření důlního bodového pole, které nebylo zaměřeno klasickými 

geodetickými metodami. 

 

3.1 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie obecně je dle [5] věda, způsob a technologie, která se zabývá 

získáváním dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, 

které lze získat z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu. Její definice se ale 

v závislosti na využívání výsledků a použitých technologií čas od času mění. Slovo 

fotogrammetrie vychází z řeckého Fotos (světlo), Gramma (záznam) a Metrie (měření) a 

použil je jako první v roce 1858 německý průkopník fotogrammetrické dokumentace 

historických stavebních objektů Albrecht Meydenbauer. 

Podstatou je fotografie, která je složena z řeckého Fotos (světlo) a Graphos (kresba, 

záznam), tedy fotografický záznam. Pořizování fotografií přešlo s vyvíjejícími se 

technologiemi postupně z analogové formy, na digitální. Její výstupní přesnost závisí na 

použitém zařízení pořizování fotografických snímků, a to od běžných digitálních 

fotoaparátů (neměřické komory) až po profesionální digitální měřické fotogrammetrické 

komory. Formáty pořizovaných snímků pro následné zpracování mohou být různé, např. 

JPEG, TIFF, GIF a PNG. 

 

3.1.1 Princip fotogrammetrie 

Každý fotoaparát využívá pro fotografické zobrazení princip centrální projekce. 

Centrální promítání je z hlediska deskriptivní geometrie určeno průmětnou (snímková 

rovina) a středem promítání. Každý bod nasnímaného předmětu odpovídá bodu ve 
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snímkové rovině. Paprsky, vedené mezi odpovídajícími si body (bod v předmětové části a 

jeho obraz v obrazové části), se protínají v jediném bodě, a to ve středu promítání v tzv. 

Projekčním centru O. Z tohoto centrálního bodu se paprsky rozbíhají pod stejným úhlem a 

dopadají na CCD nebo jiný čip (např. CMOS). Princip centrální projekce je uveden na 

Obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Princip centrální projekce. 

 

Pro zpracování fotografických snímků musí být známy určité charakteristiky 

digitálního fotoaparátu a pořízených snímků, kterými jsou prvky vnitřní orientace a prvky 

vnější orientace. 

Prvky vnitřní orientace charakterizují objektiv digitálního fotoaparátu a určují 

vztah roviny snímku a projekčního centra. Tyto hodnoty se určují prostřednictvím kalibrace 

použité komory a patří mezi ně: 

a) Konstanta komory f je vzdálenost od hlavního snímkového bodu H' ke středu 

promítání v předmětovém prostoru. Při zaostření komory na nekonečno je 

konstanta komory f rovna ohniskové vzdálenosti c. [5] 

b) Hlavní snímkový bod H' je definován jako průsečík roviny snímku s paprskem 

procházejícím v předmětovém prostoru středem promítání a je kolmý na 

rovinu snímku. [5] 

c) Distorze objektivu je způsobena souhrnem geometrických nepřesností při 

výrobě objektivu. Úhel vstupujícího paprsku neodpovídá úhlu vystupujícího 
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paprsku z důvodu nemožného urovnání soustavy čoček do ideální optické osy. 

Poloha zobrazovaného bodu se pak mírně liší od jeho správné polohy. 

Moderní fotogrammetrický software umožňuje z nadbytečného počtu měření 

distorzi objektivu na snímcích vypočítat. V zásadě se rozlišuje radiální a 

tangenciální distorze. 

• Radiální distorze je posun bodu o radiální vzdálenost r' na snímku o 

hodnotu ∆r'. U moderních fotogrammetrických objektivů dosahuje 

hodnot 5-10 µm.  

• Tangenciální distorze působí kolmo na směr radiální distorze a je 

vyvolána nepřesnou centrací jednotlivých čoček objektivu. U kvalitních 

moderních objektivů se předpokládá, že vliv této distorze je 

zanedbatelný. 

Prvky vnější orientace jsou definovány pro každý snímek zvlášť a určují polohu a 

orientace fotokomory v prostoru v okamžiku pořízení snímku. Určují se početně iterací, u 

letecké fotogrammetrie je možno určit jejich hodnoty za letu prostřednictvím GPS/IMU 

jednotek. Jsou jimi: 

a) X0, Y0, Z0 - prostorové souřadnice středu vstupní pupily, 

b) úhly rotace snímku kolem třech souřadnicových os: 

• úhel rotace ω - vodorovný úhel, který svírá průmět osy záběru 

s určeným stanoveným směrem, 

• sklon osy záběru ϕ - úhel, který je měřen ve svislici od horizontály, 

• úhel pootočení κ - úhel vyjadřující otočení snímku ve vlastní rovině 

kolem osy záběru. 

 

3.1.2 Způsoby vyhodnocení pořízených snímků 

Způsob zpracování snímků, při kterém dochází k převodu snímkových souřadnic 

na souřadnice prostorové v daném souřadnicovém systému, se fotogrammetrie v zásadě 

člení do tří technologií: 
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ANALOGOVÁ METODA 

Jedná se o historickou technologii, při které se měřické snímky vyhodnocovaly na 

analogových přístrojích buďto mechanicky, opticky nebo kombinací obou metod. Tato 

metoda se začala plně rozvíjet přibližně na začátku 20. století, kdy se začalo využívat 

stereoskopického efektu. Na vývoj fotogrammetrie měl i rychlý rozvoj letectví, kdy byla 

vyvinutá speciální letadla a řiditelné vzducholodě jako nosiče pro letecké komory.  

Projektory s optickou projekcí, jejímiž součástmi jsou objektivy totožné s objektivy 

fotokomor, kterými byly snímky pořízeny, byly vyráběny od 20. do 60. let a jejich 

představiteli jsou např. Stereoplanigraf (pro zpracování leteckých snímků) od 

světoznámé firmy Zeiss. Snímky pořízené z pozemní i letecké fotogrammetrie se do 

těchto přístrojů zakládaly do stejné polohy, jakou zaujímala komora při snímkování.  

Projektory využívající mechanické projekce nejsou vybaveny objektivy, jako tomu 

bylo u předchozích optických přístrojů. Promítací paprsky jsou nahrazeny kardanovými 

závěsy pro řídící tyče a při jejich výrobě na ně byla kladena vysoká přesnost z důvodu 

tepelné roztažnosti kovu. Nejrozšířenějším výrobcem na našem území byla svého času 

Zeiss Jena (Stereoautograf 1318, Technocart, Topocart) a Wild. 

Nevýhodou analogové metody bylo odborné zaškolení zpracovatelů pro 

vyhodnocování snímků na přístrojích velkých rozměrů. Výsledky vyhodnocení mohly 

být jak v grafické, tak číselné formě. Grafické výstupy byly vyhodnocovány na 

kreslících stolech, číselné pak využívaly registrátoru mechanických souřadnic. Přístroje 

byly vyráběny do roku 1990. [5], [6] 

 

Obrázek č. 3: Ukázka vyhodnocování snímků na Stereoautografu. 
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ANALYTICKÁ METODA 

V 50. letech 20. století, kdy stoupalo využití digitálních elektronických počítačů, 

se začaly snímky vyhodnocovat analytickou početní metodou. Analytické početní 

vyhodnocení snímků je o něco přesnější oproti analogovému, ale o to pracnější. 

Základní princip spočívá v měření snímkových souřadnic podrobných bodů na 

přesných komparátorech s následným výpočtem modelových, popř. geodetických 

souřadnic na počítačích.  

První stereoplotr – stereokomparátor byl navržen v r. 1957. Tehdejšími problémy 

byly nedostatečně rychlý počítač a kapacita paměti, ty se však s postupem času 

s rychlým pokrokem ve výpočetní technice odbouraly. V České republice patřily mezi 

nejznámější výrobce Leica, Zeiss a Zeiss Jena. Jak již bylo uvedeno, jedná se o velmi 

přesné vyhodnocování snímků v analogové formě. [5], [6] 

 

 

Obrázek č. 4: Analytický přístroj Zeiss Planicomp C140. 

 

DIGITÁLNÍ METODA 

Digitální fotogrammetrie byla díky masovému rozšíření digitální technologie 

zpracování obrazu vyvinuta na konci 80. let minulého století. Digitálním obrazem se 

rozumí obrazová informace převedena do číselné formy. Jeho základním obrazovým 
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elementem, co se rozlišovací schopností týče, je pixel.  Digitální obraz může vzniknout 

dvojím způsobem: 

• pořízením snímku přímo v digitální podobě digitálními komorami, 

• digitalizací analogového obrazu (skenováním). 

Pro přímé získávání digitálního obrazu se využívá buďto speciálních 

měřických digitálních komor, určených pro leteckou a pozemní fotogrammetrii, nebo 

digitálními fotoaparáty. Co se týče vzniku digitálního obrazu naskenováním, využívá se 

kvalitních fotogrammetrických skenerů, u kterých je důležitá hodnota rozlišení. 

První digitální fotogrammetrická stanice (zkr. DPW) byla prezentována na 

konferenci ISPRS v japonském Kyotu v r. 1988. Takovéto speciální fotogrammetrické 

stanice sestávají z výkonných počítačů, speciálního softwaru, zařízení pro 

stereoskopické vidění, které je zajištěno polarizováním obrazu nebo krystalovými 

brýlemi, a polohovací fotogrammetrické myši. Systémy umožňují zpracování 

základních fotogrammetrických úloh jako je tvorba digitálního ortofota, automatická 

tvorba digitálního modelu terénu (zkr. DMT) a 3D editace dat.  

Vývoj DPW však prudce opadl a přešlo se k softwarovým produktům, které 

umožňují vyhodnocovat i snímky z neměřických komor, což má za následek snížení 

nákladů na pořizování a vyhodnocování snímků. Při použití digitálního fotoaparátu 

však musela být provedena jeho kalibrace, při níž se zjistily prvky vnitřní orientace. 

Známým a dosud používaným softwarem, určeným k tvorbě 3D modelů objektů, je 

kupříkladu PhotoModeler, který umožňuje provádět rovněž kalibraci digitálních 

fotoaparátů. Ten je založen na principech metody průsekové fotogrammetrie. Ve své 

podstatě se jedná o úlohu protínání vpřed z úhlů řešenou na základě měřických 

snímků. Zásadní je správná konfigurace, dostatečný překryt a vhodný počet 

konvergentních snímků, které daný objekt zachycují. Tvorba modelu je 

poloautomatická, kdy se musí na snímcích sejmout identické, tzv. spojovací body, které 

jsou obsaženy minimálně na dvou snímcích. Na sousedních snímcích musí být 

minimální počet těchto identických bodů šest a na třech snímcích musí být společný 

alespoň jeden bod. Po automatickém výpočtu modelu, kdy se prvky vnější orientace 

počítají iterací, následuje blokové vyrovnání vytvořeného modelu. I přesto, že výpočet 

probíhá plně automaticky, je prováděn na základě základních fotogrammetrických 

rovnic. [7] 
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OPTICKÉ KORELAČNÍ SYSTÉMY 

Konečně se dostáváme k nejmodernějším digitálním technologiím pro zpracování 

fotogrammetrických snímků a těmi jsou Optické korelační systémy. Ty jsou postaveny 

na principech obrazové korelace, jejímž cílem je nalézt odpovídající si body na dvou, 

resp. více snímcích, které jsou pořízeny z různých stanovisek a zapsat jejich snímkové 

souřadnice. Základní předpoklad je ten, že každý bod má do jisté míry unikátní okolí. 

Kdybychom hledali obraz homologického bodu (bod reprezentovaný na jednom 

obraze jedním pixelem) pouze v rámci jediného pixelu, bylo by nalezeno až stovky tisíc 

stejných pixelů v obraze druhém. Z čehož jasně plyne, že při zvětšení okolí hledaného 

bodu, bude vyšší pravděpodobnost na nalezení správného homologického bodu. Mimo 

to, záleží na unikátnosti okolí. Kdyby hledaný bod neměl okolí dostatečně unikátní 

(např. zasněžená plocha, monokultura zemědělských plodin, vodní hladina apod.), 

nebylo by možné touto metodou získat správné a použitelné výsledky, došlo by tak 

k deformaci modelu. [7] 

 

 

Obrázek č. 5: Ukázka korelace obrazových okének. 

 

Dále se pak v [7] uvádí, že k určení výšky nad srovnávací rovinou, která je počítána 

na základě horizontální (případně vertikální) paralaxy, je nutné znát prvky vnitřní 

orientace. To už s nejnovějšími softwary, kterými jsou např. Agisoft PhotoScan a Patch-

based Multi-view není nutné. Prvky vnitřní orientace si jsou schopny určit již samy při 

obrazové korelaci. Ovšem princip určení těchto parametrů ale není běžnému uživateli 

znám. Jen stěží lze odhadnout, na základě čeho jsou tyto parametry počítány. Ve 

výsledku se tedy tyto softwary i s danými algoritmy stávají jakýmisi „black-boxy“, které 
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nám z pořízených snímků dokážou poskytnout velmi přesný výsledek v podobě mračna 

bodů a následně i 3D modelu. 

 

3.2 3D laserové skenování 

3D laserové skenování (z angl. 3D laser scanning) je rychlá, přesná a bezpečná 

bezkontaktní metoda pro získávání ohromného množství přímo měřených prostorových 

bodů ve zvoleném rastru. Aplikace skenovacích systémů je různorodá. Pořízená data 

mohou sloužit např. pro různé studie, vizualizaci a plánovací činnost. Dále pak pro 3D 

modelování složitých průmyslových technologických celků a konstrukcí, interiérů, fasád 

historických staveb, podzemních prostor, archeologických nalezišť, apod. Další využití 

nalézá v dokumentaci skutečného stavu (silnic, železnic, vodních toků aj.), v topografickém 

mapování terénních útvarů a v mnoha dalších oblastech geodézie i mimo ni (např. 

v kriminalistice, designu, geologii, počítačové grafiky atd.) 

Výsledkem skenování je mračno bodů, jejichž počet bodů je v řádech milionů. 

Metoda určení polohy bodů se odvíjí od použitého skeneru.  Z tohoto hlediska se skenery 

dělí na: 

• polární – poloha bodů je určena metodou prostorové polární metody, 

• skenery se základnou – poloha bodů určena metodou protínání vpřed z úhlů.  

Toto však není jediný způsob dělení skenerů. Zařízení se dále dělí např. z hlediska 

jejich přesnosti, dosahu a způsobu měření délek (pulzní a fázové). Pro tuto práci byl použit 

polární 3D laserový skener s pulzním měřením délek. Proto bude popsán princip skenování 

pouze pro tento typ skeneru.  

 

3.2.1 Technologický princip 

Jak bylo uvedeno, dané skenovací zařízení využívá pro určení polohy bodu 

prostorovou polární metodu. Měřenými veličinami jsou tedy: 

• vodorovný směr,  

• svislý úhel, 

• šikmá délka. 

Základem přístroje je jednotka umožňující velmi rychlé zaměření vzdálenosti 

objektu na základě samoodrazného laserového zařízení. To je doplněno o tzv. skenující 
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jednotku, kterou je obyčejně rotující hranol nebo zrcátko, které odklání měřící paprsek vždy 

o určitý úhel ve vertikálním směru a o motorickou jednotku, která má za úkol horizontálně 

otáčet zařízení ve zvoleném kroku.  

 

Obrázek č. 6: Princip laserového polárního skeneru. 

 

Laserový skener se skládá z laserového dálkoměru a skenovacího mechanismu. 

V dálkoměru je zabudován pulzní laser emitující velmi krátké záblesky infračerveného 

světla. Paprsky vyslané z dálkoměru jsou odraženy od povrchu objektu a vrací se zpět, 

přitom jsou senzorem zaznamenány časy vyslání a přijetí signálu. Na základě změřeného 

času a rychlosti světla se určí vzdálenost od objektu. [7] 

Skenovací mechanismus určuje směr vyslaného paprsku, k jehož nasměrování 

slouží rotující hranol s několika odraznými plochami. Druhý směr je zajištěn otáčením 

celého přístroje kolem vertikální osy.  

Mimo základních částí jsou již téměř všechny skenovací systémy vybaveny 

digitálním kalibrovaným fotoaparátem, který umožňuje pořídit i pravou texturu, což má za 

výsledek realistický pohled na daný objekt.  
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4 PŘÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Jelikož je výsledná přesnost použité fotogrammetrické metody a UAV zařízení ve 

vzájemné závislosti použitých technologií a postupu zpracování dat, bylo nutné zvolit 

vhodné přístrojové, softwarové, ale i hardwarové vybavení.  

Je nezbytné poznamenat, že k dispozici bylo pouze vybavení, které je majetkem 

Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. To ovšem postačilo pro sestavení 

celého zařízení pro zaměření, resp. nafocení a naskenování lomu a následného zpracování. 

Předně se jednalo o vyhovující neměřickou fotokomoru, platformu UAV, 3D 

laserový skener a výkonný počítač pro další zpracování. 

 

4.1 Digitální fotoaparát 

Snímky byly pořízeny digitálním kompaktním fotoaparátem Nikon Coolpix A, 

jedná se o neměřickou fotogrammetrickou komoru. Díky velkému snímacímu čipu CMOS 

s rozlišením 16,2 MPx a systémem zpracování obrazu EXPEED 2, nabízí technologie jako 

u jednookých zrcadlovek. Fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem NIKKOR 18,5 

mm s pevnou ohniskovou vzdáleností, která po přepočtu na kinofilm činí 28 mm, a dále 

tento fotoaparát disponuje světelností F2,8. Jako u jednoho z mála fotoaparátu na trhu není 

součástí snímače tzv. low-pass filtr, díky němuž sice nemůže dojít k tzv. Moiré efektu, ale 

fotky bez tohoto systému filtrů jsou ostřejší. Tímto se dostává daleko detailnějších fotek, 

vhodných právě pro fotogrammetrii. Jeho dalšími výhodami jsou možnost ovládání 

fotoaparátu přes infrasensor a podpora plně manuálního nastavení snímkování. 

 

 
 

Obrázek č. 7: Digitální kompaktní fotoaparát Nikon Coolpix A. [8] 
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A konečně přednosti, díky kterým byl fotoaparát vybrán za nejvhodnější pro 

snímkování při použití UAV zařízení, jsou jeho poměrně malá hmotnost – 300 g a podpora 

intervalometru bez dalšího zásahu do firmwaru. 

Tabulka č. 1: Technické parametry fotoaparátu. 

Snímací prvek 

Rozlišení snímače 16,2 MPx 

Typ snímače APS-C CMOS 

Velikost snímače / Poměr stran snímače 23,6 × 15,6 mm / 3:02 

Rozlišení fotografií  4928×3264, 3696×2484, 2464×1632 

Typ barevného filtru RGB 

Optika fotoaparátu 

Značka NIKKOR 

Optický zoom /Digitální zoom 1× / ne 

Rozsah ohnisek (reálný / přepočet na 35) mm) 18,5 mm / 28 mm 

Světelnost objektivu F2,8 

Rozsah clony F2,8 - F22 (wide), irisová clona 

Fotografické snímky 

Paměť SD, SDHC, SDXC 

Formát snímků JPEG, raw 

Rozsah ISO 100 - 6400 

Zaostření a Expozice 

Zaostřování (výběr bodu) auto focus 

Manuální  ano 

Makro  od 10 cm 

Rozsah expozičních časů 1/2000s - 30s  

Krokování kompenzace expozice 1/2, 1/3 

Ostatní 

Vestavěný blesk / Hledáček ano / ne 

Velikost LCD displeje / Rozlišení LC displeje 3'' / 921000 pix 

Hmotnost 300 g 

Rozměry (š × v × h) 111 × 63,4 × 40,3 
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4.2 Letecký nosič 

Použitou platformou byl multirotorový systém se šesti vrtulemi, přesněji 

definováno „Hexacopter“. Zpravidla se jedná o dálkově pilotovaný letoun s možností 

automatického letu nebo také dron (z angl. drone) řízený buďto na dálku prostřednictvím 

dálkového ovládání nebo pomocí předprogramovaných letových plánů. Jako každý jiný 

mikrokopter má dva směry rotujících vrtulí, které jsou upevněny na koncích ramen letounu. 

Tři z nich se točí ve směru hodinových ručiček a další tři proti jejich směru, přičemž 

stejným směrem se otáčí každá druhá vrtule. 

Na níže přiložené fotografii (Obrázek č. 8) je uveden použitý multikopter, který byl 

pojmenován STÍNOVLAS 1. Jedná se o UAV zařízení s plně karbonovým rámem, který je 

ovládán přes rádiový vysílač na frekvenci f = 2,4GHz s 12 kanály. Srdcem Stínovlasu 1 je 

řídící jednotka NAZA V2 s dvojicemi akcelerometrů a gyroskopů s externě připojenou 

GPS a magnetickým kompasem. Akcelerometry (polohová čidla) a gyroskopy slouží 

k detekci naklonění přístroje způsobeného např. bočním větrem. V okamžiku, kdy řídící 

jednotka zaznamená změnu sil působících na RPAS, dá povel regulátorům pro zvýšení 

proudu do patřičných motorů k vyrovnání letounu do vyváženého stavu. Rozdílný tah 

motorů také umožňuje zpomalování či zrychlování letounu v různých směrech. 

 

 

Obrázek č. 8: Použité UAV zařízení – STÍNOVLAS 1. 
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4.3 3D laserový skener 

Pro naskenování lomu byl použit 3D laserový pulzní skener Leica ScanStation 

C10. Jedná se o přístroj s dosahem dlouhým 300 m při 90% odrazivosti a zajišťuje vysokou 

rychlost skenování až 50 000 bodů za vteřinu ve svém zorném poli s přesností bodů 6 mm 

v poloze.  

 

Obrázek č. 9: 3D Laserový skener Leica ScanStation C10. [9] 

 

Jeho základními součástmi jsou samotný laserový skenovací systém, dvouosý 

kompenzátor, vnitřní vyjímatelné baterie, řídící panel, disk pro ukládání dat, automaticky 

nastavitelná videokamera s vysokým rozlišením a laserová olovnice. Navíc je vybaven 

technologií Smart X-MirrorTM, zajišťující automatickou rotaci zrcadla při skenování 

v plném zorném poli nebo oscilaci pro skenování objektů a scén v užším zorném poli. 

Zorné pole ScanStationu je 360° v horizontálním směru a 270° ve směru vertikálním. Toto 

zrcadlo navíc urovnává obraz získaný integrovanou videokamerou pro přesné obarvení 

mračna bodů, čímž se získá realistický pohled na skenovaný předmět. 
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Tabulka č. 2: Technické parametry Leica ScanStation C10. 

Výkon systému 

Přesnost v poloze 6 mm 

Přesnost délek 4 mm 

Úhlová přesnost 60 µrad / 60 µrad (12“ / 12“) 

Modelovaná plocha / šum 2 mm 

Doměření terčů 2 mm 

Laserový skenovací systém 

Typ Pulzní, vlastní mirkočip 

Barva Zelená, λ = 532 nm 

Dosah 

min. 0,1 m 

300 m při 90% odrazivosti 

134 m při 18% odrazivosti 

Rychlost skenování až 50 000 bodů /s 

Skenovací optika Smart X-Mirror 

Digitální fotoaparát 

integroavný s videokamerou se zoomem 

4 Mpix (1920 ×1920) 

plné zorné pole pokryje 190 snímků 

automatická expozice, video stream se zoomem 

Ostatní 

Rozměry skeneru 238 mm × 358 × 395 

Hmotnost skeneru 13 kg 

Pracovní teplota 0°C až 40°C  

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů 

2015 26 

4.4 Hardwarové vybavení 

Velkou nevýhodou fotogrammetrické metody jsou její vysoké požadavky na 

programové a počítačové vybavení. V níže přiložené tabulce jsou uvedeny parametry 

jednotlivých komponentů použitého počítače pro výpočet a zpracování 3D modelu. 

 

Tabulka č. 3: Parametry komponentů počítače. 

Základní deska MXI X99+ 

Procesr Intel Core I7 5920K  overclocked 4,3GHz 

Grafická karta  Geforce GTX 980 

Paměť 48 GB DDR4 

Pevný disk Crucial MX 100 256GB 

 

 

4.5 Softwarové vybavení 

Pro kompletní zpracování této diplomové práce bylo použito několik softwarů. 

Prvním z nich je program Agisoft PhotoScan Pro, který byl použit pro zpracování 

3D modelu lomu z pořízených snímků z pozemní fotogrammetrie i ze snímků pořízených 

pomocí UAV zařízení. Dále byl tento software použit pro generaci ortofotmapy. Jeho 

výhodou je výpočet prvků vnitřní orientace v rámci výpočtu modelu. Tímto se upouští od 

kalibrace použitého digitálního fotoaparátu. 

Zpracování dat z laserového skenování bylo prováděno v softwaru Cyclone. 

Pro porovnání získaných dat z letecké a pozemní fotogrammetrie a laserového 

skenování byl použit program CloudCompare. Program umožňuje porovnávat buďto dvojí 

data stejného typu – jako jsou např. mračno s mračnem, ale také i odlišných datových 

souborů, kterými jsou např. mesh, tin, atd.  

AutoCAD Civil 3D 2015 byl použit pro vektorizaci mračna bodů vytvořeného 

z fotografických snímků. Touto vektorizací vznikla Základní mapa lomu.  
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5 ZAMĚŘENÍ LOMU 

Zájmovou lokalitou měření byla ta část areálu lomu, na kterém probíhají trhací a 

těžební práce, nikoliv území celého dobývacího prostoru. Snímkování zájmové lokality, jak 

už při použití pozemní nebo letecké fotogrammetrie, sestává obecně z několika dílčích 

částí. Předně se jedná o přípravné práce v kanceláři, po přesunu na konkrétní místo se 

provádí rekognoskace terénu, po níž následuje vhodná konfigurace dostatečného počtu 

vlícovacích bodů včetně jejich signalizace a samotné snímkování zájmového území. Postup 

prací při skenování byl obdobný jako u fotogrammetrických metod. Popis prací, které vedly 

ke sběru dat, bude popsán v následujících podkapitolách postupně dle jejich sledu.  

 

5.1 Přípravné práce 

Ještě před výjezdem do terénu je nutné přichystat si veškeré přístrojové vybavení a 

vybrat vhodný způsob realizace značek pro vlícovací body. Pokud je to umožněno, pak i 

přichystat výchozí bodové pole – a to jak souřadnice bodů, tak i příslušné místopisy k nim. 

To se týká zejména v případě, že je požadováno připojit výsledný model do platného 

souřadnicového a výškového systému a lze se připojit na stávající bodové pole. Časová 

náročnost těchto přípravných kancelářských prací je závislá na složitosti a rozsahu 

snímkovaného území.  

Jelikož se jednalo o zaměření lomu v platném souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému Bpv, bylo zřejmé, že pro připojení naměřených dat do těchto systémů 

bude použito důlního polohového a výškového bodového pole. Souřadnice bodů byly 

poskytnuty odpovědným důlním měřičem kamenolomu Nejdek u Bělotína. Seznam 

souřadnic použitých bodů je uveden v Příloze č. 2. V této fázi však nebylo nezbytně nutné 

znát přesné souřadnice výchozích bodů, ale pouze jejich umístění v terénu. 

Mezi další přípravné práce spadalo vyhotovení terčů pro vlícovací body (pouze u 

fotogrammetrických metod) a to takových, které musí být z letové výšky na snímcích dobře 

identifikovatelné. Zásadními jsou v tomto případě jejich velikost, tvar a barva. Body byly 

vyhotoveny v programu MicroStation a jednalo se o soustředné kružnice, střídající se bílé a 

černé barvy s černými šipkami na okrajích v poloviční délce každé strany. Značky byly 

vytisknuty na běžný kancelářský bílý papír formátu A4 o gramáži 80 g⋅m-2.  
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Obrázek č. 10: Ukázka použitých značek na vlícovacích bodech. 

 

V neposlední řadě bylo nutné přichystat a zkontrolovat veškeré přístrojové 

vybavení. Tímto je myšleno především nabití akumulátorů (a to i náhradních) do 

fotoaparátu, hexakoptéry (včetně dálkového ovládání) a do 3D laserového skenovacího 

systému. Dále pak zkontrolovat správnou funkci všech přístrojů, a zda je na paměťových 

úložištích dostatečná kapacita pro pořízení snímků a dat. 

 

5.1.1 Vyhodnocení rozlišovací schopnosti fotoaparátu 

Kvalita obrazu pořízených snímků bezpochyby ovlivňuje výslednou přesnost 3D 

modelu. Proto bylo důležité fotoaparát vhodně nastavit tak, aby obrazová kvalita byla co 

nejlepší, tedy určit rozlišovací schopnost fotoaparátu. Rozlišovací schopností se rozumí jaký 

nejmenší prvek je schopen do datového souboru fotoaparát zaznamenat. Její vyhodnocení 

se provádělo ve zdarma dostupném softwaru HYRes 3.1 od společnosti Olympus. [10] 

Pro tuto část diplomové práce byly použity dvě čárové rozlišovací tabulky Daneš 

Picta DCR3 formátu A4, určené ke stanovení vizuálního mezního rozlišení snímků. Jedná 

se o oboustrannou tabulku, jejíž jedna strana slouží pro testování kinofilmových 
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fotoaparátů a druhá pro fotoaparáty digitální. Použitá testovací tabulka má několik částí, 

pomocí nichž lze určit řadu důležitých parametrů digitálního fotoaparátu a vyhodnotit 

kvalitu kresby fotografie.  

Důležitou podmínkou pro kvalitní měření je upevnění fotoaparátu na stativ a také 

zabezpečení stability testovacích tabulek včetně jejich umístění tak, aby byly kolmo k ose 

záběru a snímací osa fotoaparátu směřovala doprostřed centrální tabulky. Tabulky byly 

nasvíceny z obou stran dvěma lampami z úhlů 45°.  Aby byla zajištěna co největší ostrost 

snímků, byly pořizovány pomocí samospouště. Díky použití dvou tabulek, kdy jedna byla 

uprostřed snímku a druhá za ní v levém rohu (viz Obrázek č. 11), bylo umožněno zjistit 

rozlišovací schopnost nejen uprostřed snímku, ale také na jeho okrajové části. [12] 

 

 

Obrázek č. 11: Ukázka jednoho z pořízených snímků pro určení rozlišovací schopnosti. 

 

Byly pořízeny tři série snímků s nastavenými hodnotami rozlišení snímače na 4 

Mpx, 9 Mpx a 16 Mpx. Každá série obsahuje 19 snímků s různými clonami, která rovněž 

ovlivňuje kvalitu snímků. Citlivost ISO byla nastavena na nejnižší možnou hodnotu. 

Pro určení rozlišovací schopnosti byly důležité dvě soustavy devíti hyperbolických 

křivek na obou testovacích tabulkách, které jsou znázorněny na níže přiloženém obrázku.   
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Obrázek č. 12:Ukázka označení hyperbolických křivek na testovací tabulce. 

 

V programu HYRes [11] byly postupně načteny všechny fotografie, na kterých se 

křivky označily ve vertikálním a horizontálním směru. Hodnota rozlišovací schopnosti byla 

určena dle následujícího vzorce: 

=  ⋅ ℎ ⋅  (5.1) 

kde  v … hodnota ve vertikálním směru určená v HYRes, 

  h … hodnota v horizontálním směru určená v HYRes, 

  l … délka snímku, 

  s … šířka snímku. 
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Obrázek č. 13: Závislost rozlišovací schopnosti na nastavené cloně. 

 

 

Výsledná hodnota rozlišovací schopnosti pro dané nastavení fotoaparátu byla 

vypočtena jako průměr z hodnoty rozlišení ve středu a na okrajích snímku. Těmito 

hodnotami byla proložena polynomická křivka 2. stupně (Obrázek č. 13). Na základě tohoto 

testování bylo určeno, že nejkvalitnější snímky by měly být při snímkování s rozlišením 16 

MPx a s nastavením clonového čísla na hodnotu f5.Dále bylo tímto testem dokázáno, že 

daný fotoaparát dosahuje nejvyššího percepčního rozlišení na třetinové hodnotě celého 

rozsahu clony (př. f5 = 10.2 MPx). 

Snížení fyzického rozlišení záznamu snímků přinese kapacitní úsporu dat, ale 

rapidně snížený obsah informací v jednotlivých snímcích. Proto bude zvoleno snímat 

lokalitu na nejvyšší možné rozlišení daného fotoaparátu, což je 16 Mpx. 
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5.2 Rekognoskace terénu 

Po příjezdu do areálu lomu následovala rekognoskace terénu. Při obchůzce se 

vyhledávaly body důlního bodového pole, plánoval se rozsah snímkování (jak pro leteckou 

tak pozemní fotogrammetrii) a rozsah skenování. 

 

5.3 Vlícovací body  

Vlícovací body se ve fotogrammetrii mnohdy zkráceně nazývají  GCP (z angl. 

Ground Control Point). Rozumí se jimi body nacházející se na snímcích, jejichž poloha v 

prostoru je známa ve zvoleném souřadnicovém a výškovém systému – v našem případě S-

JTSK a Bpv. Rozmístění a počet vlícovacích bodů má zásadní vliv na přesnost a vůbec na 

tvar výsledného 3D modelu. U digitální fotogrammetrie je z teoretického hlediska 

minimální počet tři body. A však v praxi se volí větší počet, který vede např. k výpočtu 

prvků vnější orientace a také pro zpřesnění radiální distorze. Zpravidla nesmí body ležet 

v jedné přímce, nesmí být tedy lineárně závislé. V případě lineární závislosti vlícovacích 

bodů, by nedošlo ke snížení stupňů volnosti a zvýšila by se tak chybovost modelu. [13] 

Pro připojení mračna bodů z 3D laserového skenování do požadovaného 

souřadnicového systému, bylo použito kruhových 6‘‘ rovinných terčů od firmy Leica (viz 

Obrázek č. 14). Terče pro vlícování mračen bodů byly umístěny na bodech důlního 

polohového bodového pole.  

 

 

Obrázek č. 14: Kruhový 6‘‘ rovinný terč firmy Leica.  
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5.4 Snímkování 

Snímky byly později zpracovány v programu PhotoScan a proto se pro jejich 

správné zpracování musela dodržet jistá pravidla, která jsou v [14] uvedena: 

• použít jakýkoliv digitální fotoaparát s rozlišením 5 Mpx a více, 

• pro lepší rekonstrukci prostorových vztahů použít širokoúhlý objektiv 

namísto teleobjektivu, 

• vyhnout se povrchům bez struktury, na kterých by nebylo možné najít 

identické body, 

• vyhnout se průhledným či lesklým povrchům (např. voda), 

• vyhnout se nežádoucím předmětům pohybujících se v popředí 

vyhotovovaného objektu, 

• lesklé objekty nasnímat při zatažené obloze, 

• objekt nasnímat s velkým překrytím snímků, 

• nejdůležitější části objektu zachytit z více pohledů – 3 a více, 

• před výpočtem se nesmí provádět ořezávání snímků nebo je geometricky 

transformovat, 

• pro lepší vyhodnocení nasnímat co nejvíce snímků, 

• minimalizovat slepé zóny, protože PhotoScan je schopen rekonstruovat 

geometrii viditelnou alespoň ze dvou pozic kamer, 

• předmět zájmu by měl přijmout maximální prostor na snímku, orientovat 

kameru i na výšku, 

• vyhnout se blikajícím objektům a snímat bez použití blesku. 

 

Mimo tyto podmínky jsou dále v manuálu uvedena pravidla snímkování různých 

typů objektů. Na níže uvedených obrázcích jsou šipkami zobrazeny správné osy záběrů, 

kterých by se při snímkování mělo dodržet pro přesné vyhotovení 3D modelu. 

Pro tvorbu 3D modelu plochých objektů nesmí osy záběru vytvořit průsečík za 

pozicemi fotoaparátů. Osy záběru musí být v takovémto případě rovnoběžné a kolmé na 

objekt, kterým může být např. průčelí budovy. 
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Obrázek č. 15: Pozice fotoaparátů při snímání plochých objektů. [14]  

 

Pro vytvoření 3D modelu interiéru, tedy v uzavřené oblasti, se musí osy záběru 

protínat uprostřed uzavřeného prostoru. Nelze vyhotovit více sérií snímků z několika míst 

v prostoru, jejichž osy záběru by se rozbíhaly. 

 

 

Obrázek č. 16: Pozice fotoaparátů při snímání uzavřených objektů. [14] 

 

Pro modelování izolovaného objektu, je nutné dodržet dostatečný překryt snímků, 

jejichž osy záběru budou zhruba uprostřed objektu. 

 

Obrázek č. 17: Pozice fotoaparátů při snímání izolovaného objektu. [14] 
 

Podstatou správnosti modelu je vhodné nastavení jistých parametrů fotoaparátu: 

• nejvyšší možné rozlišení snímače, 

• citlivost ISO, 

• expoziční čas, 

• závěrka clony.  

Tyto parametry byly nastaveny na základě vyhodnocení rozlišovací schopnosti 

fotoaparátu a praktických zkušeností Ing. Tomáše Jirouška. 
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5.4.1 Snímkování s UAV zařízením 

V zásadě by se při letecké fotogrammetrii měla zájmová lokalita snímkovat pomocí 

náletového plánu se stanovenými překryty v plně automatickém nebo poloautomatickém 

režimu. To ale bohužel z důvodu chybějícího “ground stationu“ nebylo možné (pozn. 

z důvodu odcizení těsně před náletem). Muselo se tedy přistoupit k nasnímání lomu „od 

ruky“ na základě pozorování samotného letounu ve vzduchu vzhledem ke snímanému 

objektu a také sledováním obrazu přiváděného telemetrií ze zařízení na LCD displej, 

umístěný na dálkovém ovládání. 

Fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 18.5 mm byl nastaven na snímkování 

s maximálním rozlišením 16 Mpx. Přesto, že při testování rozlišovací schopnosti vyšlo 

nejlepší percepční rozlišení při nastavení clony na f5, musely se zohlednit i světelné 

podmínky v době pořizování snímků. Jelikož bylo pod mrakem, dosahovala by hodnota 

závěrky dlouhých časů a snímkům by hrozilo rozmazání (neostré fotky). Z tohoto důvodu 

bylo sníženo clonové číslo na f3,5 a přitom byla zvýšena citlivost ISO na 640. Fotoaparát 

byl nastaven na snímání s prioritou clony a rychlost závěrky byla nastavena automaticky s 

hodnotami mezi 1/400 – 1/1200 s – dle expozimetru. 

Následně se musela určit výška letu, při níž by byly snímky dostatečně ostré i při 

použité délce expozice. Výška byla vypočtena s ohledem na požadované rozlišení snímku, 

tzv. GSD (z angl. “Ground Sample Distance“). Pro tento konkrétní případ byla GSD 

hodnota 1.4 cm pro jeden pixel. Průměrná výška letu nad terénem pak byla odvozena dle 

[13] podle následujícího vztahu: 

=  ⋅  (5.2) 

kde  GSD … hodnota požadovaného rozlišení snímku 

  p … skutečná velikost obrazového prvku senzoru, 

  H … průměrná výška letu, 

  f … ohnisková vzdálenost. 

 

 

Po úpravě dostaneme vzorec pro výpočet výšky letu: 

=  ⋅  (5.3) 
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a po dosazení konkrétních hodnot GSD = 14 mm, f = 18.5 mm, p = 0,0048 byla stanovena 

výška letu na cca 54 m nad terénem. 

Z tohoto se následně vypočetla velikost území zobrazena na jednom snímku. 

Tomu však předcházelo vypočítat měřítko snímků: 

= =  (5.4) 

=  (5.5) 

kde   … měřítko snímku, 

  ms … měřítkové číslo, 

  H … průměrná výška letu, 

  f … ohnisková vzdálenost. 

 

Po dosazení hodnot bylo měřítko snímku 1 : 2 917, ze kterého se ze známé 

velikosti snímače (23.6 mm × 15.6 mm) vypočetla velikost snímaného území: 

= 23.6 ⋅ 2 917 (5.6) 

= 68841.2   

Š = 15.6 ⋅ 2 917 (5.7) 

Š = 45505.2   

Z tohoto pak vyplývá, že skutečná délka zobrazená na snímku činí cca 69 m a šířka 

pak cca 46 m.  

Následoval výpočet časového intervalu pořizování snímků. Tomu však předchází 

stanovení podélného (p) a příčného (q) překrytu snímků. V [6] je uvedeno, že podélný 

překryt (p) se obyčejně se volí 60 %, v zastavěné části pak 80 %. Příčný překryt (q) mezi 

řadami snímků se volí 20 - 60 %. Pro tento případ byl stanoven podélný překryt na 80 % a 

z něj určena vzdálenost mezi dvěma expozičními stanovišti: 

=  ⋅ 1 −  (5.8) 

kde  b … vzdálenost mezi dvěma expozičními stanovišti, 

  D … skutečná délka terénu, 

  p … požadovaný procentuelní podélný překryt snímku, 
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  f … ohnisková vzdálenost. 

 

Vzdálenost mezi dvěma stanovišti snímkování v podélném směru by měla být cca 

14 m.  Z toho pak byl vypočten čas mezi dvěma expozičními stanovišti: 

∆ =  (5.9) 

kde  ∆T … čas mezi dvěma expozičními stanovišti, 

  b … vzdálenost mezi dvěma expozičními stanovišti 

  v … průměrná rychlost letu 

 

Na základě tohoto výpočtu bylo určeno, že při rychlosti letu 6.5 m⋅s-1, má být 

časový interval mezi jednolitými snímky 2 s. 

Obdobným způsobem jako tomu bylo u stanovení vzdálenosti mezi dvěma 

expozičními stanovišti v jedné ose, byla vypočtena vzdálenost dvou letových řad, kdy příčný 

překryt byl stanoven na 60 %. 

= Š ⋅ 1 −  (5.10) 

kde  a … vzdálenost mezi letovými řadami, 

  Š … skutečná šířka terénu, 

  q … požadovaný procentuelní příčný překryt snímku, 

  f … ohnisková vzdálenost. 

 

Po dosazení příslušných hodnot bylo zjištěno, že mezi letovými řadami by měl být 

rozestup cca 18 m. 

Podstatné je zdůraznit, že tyto hodnoty jsou spíše teoretické. Jak již bylo zmíněno, 

let byl koordinován na základě pozorování samotného dronu a snímaného obrazu na LCD 

displeji, tudíž nelze se 100% spolehlivostí říci, že se snímalo přesně 54 m nad povrchem 

terénu v rychlosti 6.5 m⋅s-1. Z čehož vyplývá, že překryty snímků nemusely být dodrženy, a 

to i z důvodu jejich pootočení způsobeného bočním poměrně silným nárazovým větrem, 

který byl v době snímkování cca 8 m⋅s-1. Na níže přiloženém obrázku je zobrazen nálet 

lomu s pozicemi snímků a osami záběru. 



Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

2015 

Obrázek č. 18: Ukázka náletu lomu pomoc

 

Délka letu je ovlivněna akumulátory hexakopt

20 min letu. Lom byl nalétáván celkem na čtyři lety 

výsledném modelu byla zachycena celá jeho plocha. Délka 

Výhodou použité platformy, jsou přistávací stojany na hexakop

od jiných bezpilotních letounů zabezpečují snazší přistání.

 

5.4.2 Pozemní snímkování

Pozemní fotogrammetrie sloužila jako doplňující metoda k

pro případ, že by vznikla 

lomu. Takováto místa by mohla být způsobena nedostatečným překrytem snímků nebo v 

místech svislých stěn lomu, které by z RPAS nebylo možné nasnímat.

Tyto snímky sloužily také pro testování, 

zkonstruovat i ze snímků pořízených 

zpracování se ukázalo, že je možnost snímat lom i ze země, i přesto, že nebyly splněny 

podmínky, které jsou uve
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Ukázka náletu lomu pomocí UAV zařízení s pozicemi snímků.

Délka letu je ovlivněna akumulátory hexakoptéry. Jedna baterie měla výdrž na cca 

20 min letu. Lom byl nalétáván celkem na čtyři lety s co nejlepším uvážením,

výsledném modelu byla zachycena celá jeho plocha. Délka jednoho letu byla cca 8 min. 

Výhodou použité platformy, jsou přistávací stojany na hexakop

od jiných bezpilotních letounů zabezpečují snazší přistání. 

Pozemní snímkování 

Pozemní fotogrammetrie sloužila jako doplňující metoda k 

by vznikla hluchá místa, která by neumožnila zkonstruovat Základní mapu 

Takováto místa by mohla být způsobena nedostatečným překrytem snímků nebo v 

místech svislých stěn lomu, které by z RPAS nebylo možné nasnímat.

nímky sloužily také pro testování, zda by bylo možné

snímků pořízených právě na základě pozemní fotogrammetrie

zpracování se ukázalo, že je možnost snímat lom i ze země, i přesto, že nebyly splněny 

jsou uvedeny v manuálu PhotoScanu. Zejména co se týče orientace 
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pozicemi snímků. 

. Jedna baterie měla výdrž na cca 

nejlepším uvážením, aby na 

jednoho letu byla cca 8 min.  

Výhodou použité platformy, jsou přistávací stojany na hexakoptéře, které na rozdíl 

 UAV fotogrammetrii, 

hluchá místa, která by neumožnila zkonstruovat Základní mapu 

Takováto místa by mohla být způsobena nedostatečným překrytem snímků nebo v 

místech svislých stěn lomu, které by z RPAS nebylo možné nasnímat. 

by bylo možné model lomu 

právě na základě pozemní fotogrammetrie. Při 

zpracování se ukázalo, že je možnost snímat lom i ze země, i přesto, že nebyly splněny 

. Zejména co se týče orientace 



Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

2015 

snímků a pozic snímkování. 

snímkování lomu z RPASu.

 

 

Obrázek č. 19

 

5.5 3D laserové s

Lom byl naskenován z

vlícovací body, a dále z pomocných bodů 

skenováním. Na každém stanovisku bylo nastaveno

s hustotou bodů 5 cm na 

fotoaparátem skeneru, pro které byla nastavená automatická expozice a rozlišení snímků 

1920 × 1920 pixelů. [15]

Skenování proběhlo 

které nebylo třeba, jelikož bylo při 

souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv.
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snímků a pozic snímkování. Fotoaparát byl při snímkování nastaven stejně jako u 

RPASu. 

19: Ukázka snímků s osami záběru z pozemní fotogram

3D laserové skenování 

Lom byl naskenován z bodů důlního bodového pole, které rovněž 

pomocných bodů - rajónů, jejichž poloha byla určena 3D laserovým 

Na každém stanovisku bylo nastaveno zorné pole 

5 cm na vzdálenost 50 m. Mimo to, byly pořízeny fotografie integrovaným 

fotoaparátem skeneru, pro které byla nastavená automatická expozice a rozlišení snímků 

[15] 

vání proběhlo v místním souřadnicovém systému bez počáteční orientace, 

které nebylo třeba, jelikož bylo při „post processingu“ celé mračno bodů georeferencováno

souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv. 
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Fotoaparát byl při snímkování nastaven stejně jako u 

 

pozemní fotogrammetrie. 

bodů důlního bodového pole, které rovněž sloužily jako 

rajónů, jejichž poloha byla určena 3D laserovým 

zorné pole a rozlišení skenování 

Mimo to, byly pořízeny fotografie integrovaným 

fotoaparátem skeneru, pro které byla nastavená automatická expozice a rozlišení snímků 

místním souřadnicovém systému bez počáteční orientace, 

celé mračno bodů georeferencováno do 
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Lom byl naskenován celkem ze sedmi stanovisek (viz Tabulka č. 1). Ostatní body 

sloužily pouze pro transformaci bodů nebo pro provázání sítě bodů a mračen. Celkem bylo 

naskenováno 89 215 386 bodů.  

 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení počtu skenovaných bodů. 

Stanovisko 
Skenovaný 

bod 

Skenování        

lomu 
Počet bodů 

4001 = 4067 
4002 

NE 0 
4003 

4002 

4001 = 4059 

ANO 9311487 4003 

4004 

4003 

4001 = 4059 

ANO 9580314 4002 

4005 = 4101 

4004 

4002 

ANO 10822557 
4005 = 4101 

4006 

4007 = 4061 

4005 = 4101 

4006 

NE 0 
4004 

4008 

4009 

4006 
4004 

ANO 3458775 
4005 = 4101 

4008 

4005 = 4101 

ANO 13336378 4010 

4007 = 4061 

4010 

4008 

ANO 14405906 
4007 = 4061 

4011 

4012 = 4067 

4011 

4010 

ANO 12565795 4012 = 4067 

4013 

4013 
4011 

ANO 15734174 
4014 = 4064 

Celkový počet bodů 89215386 
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6 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Po zaměření lomu uvedenými metodami následovalo zpracování pořízených dat a 

snímků. První část se zabývá zpracováním mračen bodů z terestrického laserového 

skenování v programu Leica Cyclone. [17] A druhá část je věnována tvorbě 3D modelů 

(resp. mračen bodů) z pořízených snímků prostřednictvím UAV zařízení a pozemní 

fotogrammetrie v softwaru Agisoft PhotoScan Pro 1.0.4. [14] 

 

6.1 Zpracování dat z laserového skenování 

Naměřená data 3D laserového skenování byla zpracována v softwaru Cyclone od 

firmy Lecia. Jedná se o nejpoužívanější software pro zpracování 3D mračna bodů v mnoha 

odvětvích, např. v geodézii, stavebnictví, strojírenství a archeologii. Program má několik 

modulů, které umožňují nejrůznější práce s mračnem bodů.  

Jednotlivá mračna bodů byla registrována a georeferencována do jednotného 

souřadnicového systému, v tomto případě do S-JTSK, pomocí vlícovacích bodů. Registrace 

je v tomto chápána jako sjednocení a transformace pořízených dat z různých navzájem 

propojených stanovisek (tzv. ScanWorld). Veškeré Scan Worldy jsou transformovány do 

souřadnicového systému výchozího „Home Scan World“, což byly v tomto případě 

souřadnice vlícovacích bodů č. 4001 a 4014, které odpovídají bodům důlního bodového 

pole č. 4059 a 4064. Registrace vypočítá optimální celkové sladění pro každý Scan World.  

Registrace je charakterizována odchylkami na stanoviscích po optimální globální 

registraci jednotlivých mračen bodů. Při registraci byly zároveň vypočteny směrodatné 

odchylky v jednolitých souřadnicových osách mezi dvěma stanovisky a odchylky na 

vlícovacích bodech po transformaci do S-JTSK. Na základě těchto hodnot byla vypočtena 

průměrná absolutní chyba registrace, jejíž hodnota činí ± 6 mm. Tímto byly vypočteny 

souřadnice bodů důlního bodového pole – body č. 4061 a 4101 a bylo také zjištěno, že 

odchylky mezi danými a nově určenými body jsou minimální. Pro bod č. 4061 byla 

odchylka v poloze 9 mm a ve výšce 7 mm. Pro bod č. 4101 v poloze rovněž 9 mm a ve 

výšce 8 mm. Zvláště velká odchylka byla na bodě č. 4067, proto nebyl pro georeferencování 

dat z letecké a pozemní fotogrammetrie použit. 

Protokol o výpočtu je uveden v Příloze č. 3. Při exportu mračna byla pro následné 

porovnání zvolena hustota bodů 5×5×5 cm. 
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Obrázek č. 20: Mračno bodů se stanovisky 3D laserového skenování. 

 

 

6.2 Tvorba 3D modelů ze snímků 

Z obou sérií snímků byla zpracována dvě mračna bodů, která byla později 

porovnána (viz kapitola 7.1), a na základě tohoto porovnání byl z těchto dvou projektů 

vytvořen 3D model pro zpracování Základní mapy lomu. Podstatou přesného vygenerování 

3D modelu je dodržení zásad při pořizování snímků, které byly uvedeny v kapitole 5.4. 

PhotoScan umožňuje plně automatizovaně určit pozice stanovišť, ze kterých byl lom 

nasnímán a vytvořit 3D model. Značnou předností je automatická kalibrace fotoaparátu 

v rámci výpočtu modelu, při níž jsou určeny prvky vnitřní orientace, což má za přínos 

časovou úsporu při přípravných pracích, kdy by musela být provedena kalibrace kamery 

pomocí testovacího pole např. v programu PhotoScan Lens nebo PhotoModeler.  

Jednotlivé podkapitoly popisují obecné zpracování modelů.  
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6.2.1 Orientace snímků

Po načtení snímků proběhne 

body (tzv. „features“) na ka

PhotoScan algoritmus Sift

funkce) a po jejich vyhledání následuje filtrace, kdy jsou z

body s nízkým kontrastem bez jakék

v ostatních snímcích. [16]

každém snímku vyhledává

ohnutí) a seřazení se musí opakovat. 

Na níže přiloženém obrázku j

hledá feauters. Červené úsečky charakterizují dvojici bodů se stejným vyhledávacím okolím, 

ale špatnou geometrií. Tyto body nejsou ve výpočtu 

úsečky mají společné jak vyhledávací okolí, tak si sobě 

pomocí těchto bodů jsou snímky seřazeny.

 

Obrázek č. 21
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Orientace snímků a tvorba řídkého bodového mračna

Po načtení snímků proběhne jejich automatické vyrovnání. Software hledá 

na každém snímku s ohledem na jejich okolí. V tomto procesu využívá 

Sift. V prvním kroku se vyhledají tzv. kandidáti

po jejich vyhledání následuje filtrace, kdy jsou z kandidátů odstraněny nestabilní 

kontrastem bez jakékoliv vazby. V závěru jsou 

[16] Za zmínku stojí, že se musí zvolit počet features

vyhledávány. Při špatném odhadu, může dojít k deformaci modelu (např. 

tí) a seřazení se musí opakovat.  

Na níže přiloženém obrázku jsou zobrazeny dvojice snímků, na kterých algoritmus 

. Červené úsečky charakterizují dvojici bodů se stejným vyhledávacím okolím, 

ale špatnou geometrií. Tyto body nejsou ve výpočtu zohledněny. Naproti tomu modré 

úsečky mají společné jak vyhledávací okolí, tak si sobě navzájem geometricky odpovídají a 

pomocí těchto bodů jsou snímky seřazeny.  

21: Ukázka propojení snímků pomocí charakteristick
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a tvorba řídkého bodového mračna 

. Software hledá klíčové 

na jejich okolí. V tomto procesu využívá 

prvním kroku se vyhledají tzv. kandidáti (extrémy obrazové 

kandidátů odstraněny nestabilní 

závěru jsou features detekovány 

features, které budou na 

deformaci modelu (např. 

ů, na kterých algoritmus 

. Červené úsečky charakterizují dvojici bodů se stejným vyhledávacím okolím, 

zohledněny. Naproti tomu modré 

navzájem geometricky odpovídají a 

 

propojení snímků pomocí charakteristických bodů. 
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Na základě automatické korelace algoritmus Sift snímky navzájem spojuje a 

v rámci jejich orientace vyhodnotí prvky vnitřní orientace včetně tangenciální a radiální 

distorze objektivu a dále pak i prvky vnější orientace.  

Tabulka č. 5: Hodnoty prvků vnitřní orientace. 

Název a označení parametru 
Hodnota parametru 

UAV Pozemní 

Ohnisková vzdálenost v ose x fx 3836.31 3834.30 

Ohnisková vzdálenost v ose y fy 3836.61 3834.53 

Souřadnice hlavního bodu snímku v ose x cx 2466.6 2470.41 

Souřadnice hlavního bodu snímku v ose y cy 1642.31 1638.59 

Koeficienty radiálního zkreslení 

K1 -0.0729719 -0.0739420 

K2 0.0816229 0.0880964 

K3 -0.0204026 -0.0381257 

Koeficienty tangenciálního zkreslení 
P1 -0.0000307 -0.0001379 

P2 0.0000964 0.000144 

Zkreslující koeficient mezi osou x a y S 0.124772 -0.027175 

 

Dále byla vypočtena řídká bodová mračna pro vizuální kontrolu prozatímních 3D 

modelů, které je možno exportovat jako seznamy souřadnic do textového editoru v pořadí 

X, Y, Z. Tato mračna bodů jsou zatížena chybami prvků vnitřní orientace a proto je nutné 

je filtrovat a následně optimalizovat, přičemž se do této rekonstrukce modelu zohlední 

určené prvky vnitřní orientace. 

Mračno bodů vytvořené z UAV fotogrammetrie bylo georeferencováno na body 

důlního bodového pole (body č. 4059, 4061, 4064 a 4101) a výsledný model byl na tyto 

body optimalizován. V případě mračna bodů z pozemních snímků, nebylo 

georeferencování tak jednoduché. Body, které sloužily pro georeferenci mračna z UAV, 

nebyly na snímcích z pozemní fotogrammetrie buďto vůbec zachyceny, nebo byly nevhodně 

nasnímány a tím došlo k deformaci modelu na určitých místech. Toto mračno bylo proto 

georeferencováno na společné jednoznačně identifikovatelné body, zachycené na obou 

sériích snímků. Tudíž bylo ve své podstatě georeferencováno a optimalizováno na mračno 

bodů z UAV fotogrammetrie. Z čehož jasně vyplývá, že pokud došlo k deformaci modelu 

ze snímků pořízených z UAV v důsledku špatného překrytu snímků apod., pak bylo špatně 
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napasováno a částečně i spočítáno mračno bodů i z pozemních snímků. Protokoly o 

výpočtech jsou uvedeny v Příloze č. 4 a 5. 

 

Tabulka č. 6: Parametry výpočtu řídkých bodových mračen.  

Parametr UAV fotogrammetrie Pozemní fotogrammetrie 

GENERAL 

Cameras 327 244 

Aligned cameras 315 237 

Markers 4 7 

SPARSE POINT CLOUD 

Points 985 767   of   2 421 847 384 729  of  950 121 

Effective overlap 2,72615 2,8763 

Reprojection error 0,226085 (0,476502 max) 0,21975 (0,995673 max) 

DENSE POINT CLOUD 

Points 230 055 143 131 263 246 

Quality High High 

Depth filtering Mild Mild 

 

 

6.2.2 Generace 3D modelu 

Po spojení projektů z letecké a pozemní fotogrammetrie, kdy už byly známy 

pozice všech snímků, byl vygenerován jeden ucelený 3D model. Výsledné mračno bylo 

ořezáno v místech, které nebyly předmětem zájmu, a byl z něj odstraněn vyšší vegetační 

kryt. Protokol o výpočtu je uveden v Příloze č. 6. Samotná generace 3D modelu je časově 

nejnáročnější fází výpočtu a vyžaduje výkonný hardware, tudíž délka se odvíjí od výkonnosti 

počítače a kvality snímků. Program Agisoft disponuje celkem čtyřmi parametry: 

a) Arbitrary – Sharp, 

b) Arbitrary – Smooth, 

c) Heightfield – Sharp, 

d) Heightfield – Smooth. 
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Z hlediska typu nasnímaného objektu se volí: 

• Arbitrary (Libovolný) – volí se při generaci jakéhokoliv objektů nasnímaného 

na základě pozemní fotogrammetrie (budovy, sochy atd.) 

• Height field (Výškové pole) – v případě generace modelu terénu, rovinné 

plochy, fasády budov atd. V zásadě se jedná o snímky pořízené leteckou 

fotogrammetrií, jako tomu bylo i v případě při výpočtu modelu ze snímků 

získaných UAV zařízením. 

Z hlediska geometrie jsou v nabídce: 

• Sharp (Ostrá) – metoda generuje nespojitou 3D polygonovou síť obsahující 

velké množství děr. Metoda je nanejvýš nevhodná při modelování objektu 

typu Arbitrary.  

• Smooth (Hladká) – výsledkem je uzavřený hladký model bez děr. 

Poté následuje nastavení pěti dílčích parametrů, kterými jsou: 

• Quality (Kvalita) – umožňuje vybrat jednu z pěti stupňů kvality (Lowest, 

Low, Medium, High, Ultra Heigh). 

• Face count (Počet ploch 3D polygonové sítě) – pro určení počtu plošek 

výsledného 3D modelu, výhodou je automatické vyhodnocení optimálního 

počtu plošek při zadaní hodnoty 0. 

• Filter threshold (Práhový filtr) – pro nastavení maximálního počtu automaticky 

odstraněných plošek po genereci 3D polygonové sítě. 

• Hole threshold (Prahování děr) – pro nastavení maximální procentuální 

hodnoty k odstranění děr vyplněných po generaci 3D polygonové sítě, pouze 

u metody Height field – Sharp. 

Po výpočtu následuje filtrování hloubek jednou ze tří vybraných metod: 

• Mild – v případě mnoho malých detailů v popředí na snímkovaném objektu.  

• Aggressive – pro případ, že objekt neobsahuje žádné drobné detaily. 

• Moderate – vytváří výsledky mezi dvěma výše popsanými metodami.  
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Tabulka č. 7: Parametry 3D modelu. 

3D MODEL 

Faces 33 492 556 

Vertices 16 784 611 

Surface type Arbitrary 

Source data Dense 

Interpolation Enabled 

Quality  High 

Depth filtering Mild 

 

 

6.2.3 Export ortofotomapy 

Poslední fází byla generace ortofotomapy pro reálný pohled na ucelený lom ze 

všech pořízených snímků.  

Ortofoto lze vytvořit buďto z jednoho snímku nebo pro rozsáhlejší území, se pak 

ortofotomapa generuje z více snímků jednou z možností: 

• Average – textura je vytvořena na základě průměrné hodnoty všech pixelů 

z jednotlivých snímků. 

• Mosaic – na místech, kde se snímky překrývají, je automaticky vybrán 

vhodnější pixel. Z důvodu zachování detailu textury na překrytu, využívá se 

zejména u tvorby ortofotomapy. 

• Max intensity – pixel je vybrán ze snímku s maximální intenzitou 

odpovídajícího pixelu. 

• Min Intesity – pixel je vybrán ze snímku s minimální intenzitou 

odpovídajícího pixelu. 

 

Z výše uvedených je zřejmé, že pro tvorbu ortofotomapy z leteckých a pozemních 

snímků byla použita funkce Mosaic a rozlišení ortofota bylo zvoleno 10cm/pixel.   
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6.2.4 Výstupy z PhotoScan

Agisoft PhotoScanPro nabízí několik grafických výstupů, kterými lze výsledn

modely prezentovat. Jedná se o:

• Sparse/dense point cloud (Řídké/husté bodové mračno)

definovaných 3D souřadnicemi. Toto prosté bodové mračno se rozlišuje 

s ohledem na jejich množství na řídké a husté. 

a bodového mračna je ovlivněn

Obrázek č. 
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PhotoScan 

Agisoft PhotoScanPro nabízí několik grafických výstupů, kterými lze výsledn

Jedná se o: 

Sparse/dense point cloud (Řídké/husté bodové mračno) – Soubor

efinovaných 3D souřadnicemi. Toto prosté bodové mračno se rozlišuje 

ohledem na jejich množství na řídké a husté. Množství bodů výsledného řídkého 

a bodového mračna je ovlivněno velikostí snímaného objektu.

Obrázek č. 22: Řídké a husté bodové mračno po ořezání (
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Agisoft PhotoScanPro nabízí několik grafických výstupů, kterými lze výsledné 

Soubor diskrétních bodů 

efinovaných 3D souřadnicemi. Toto prosté bodové mračno se rozlišuje 

Množství bodů výsledného řídkého 

velikostí snímaného objektu. 

 

 

Řídké a husté bodové mračno po ořezání (shora). 
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• Mesh model – Celistvý model, vytvořený na základě smíšené topologie sítě, v

jsou uzly přímo propojeny s

 

• Ortophoto - Kartografické dílo složené z

odpovídá požadavkům kladeným na 

Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

Celistvý model, vytvořený na základě smíšené topologie sítě, v

jsou uzly přímo propojeny s více než jedním dalším uzlem v 

Obrázek č. 23: Mesh model. 

Kartografické dílo složené z leteckých snímků, které svou přesností 

odpovídá požadavkům kladeným na mapu. 

Obrázek č. 24: Ortofotomapa. 
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Celistvý model, vytvořený na základě smíšené topologie sítě, v které 

 síti. 

 

leteckých snímků, které svou přesností 

 



Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

2015 

• Digital elevation model

nadmořská výška v

 

Obrázek č. 
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elevation model – Rastrový obraz, v jehož každém pixelu je obsažena 

ořská výška v tomto místě. 

Obrázek č. 25: Digitální elevační model. 

Obrázek č. 26: Četnost nadmořské výšky v DEM.
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jehož každém pixelu je obsažena 

 

 

DEM. 
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6.2.5 Určení překrytů snímků 

Na Obrázku č. 27 jsou černými body zobrazeny pozice fotoaparátu v době pořízení 

snímku. Již na první pohled je zřejmé, že nálet nebyl prováděn v rovnoběžných letových 

řadách, vzdálených od sebe o takovou konstantní hodnotu, aby byl zajištěn příčný překryt. 

Z výpočtu v kapitole 5.4.1 byla určena potřebná výška letu nad terénem s ohledem na 

požadované rozlišení výsledných snímků a činila hodnotu 54 m. Z výpočtu ve PhotoScanu 

byla určena průměrná výška 58 m nad terénem, z čehož jasně plyne, že v některých částech 

lomu, kde byla výška letu vyšší, než stanovená, byly snímky pořízeny s horším rozlišením. 

Průměrná hodnota GSD byla 16 mm, tedy o 2 mm horší, než požadované rozlišení, což je 

v tomto případě zanedbatelná hodnota.   

 

 

Obrázek č. 27: Ukázka náletu lomu. 
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Na základě známých pozic fotoaparátu při snímání, byly ze souřadnic vypočteny 

vzdálenosti mezi pozicemi snímků v podélném a příčném směru.  

Toto nebylo možné provést ve všech částech lomu z důvodu špatného náletu. 

Podélný překryt může být zajištěn správným poměrem rychlosti letu k časovému intervalu 

expozice. Jednoduše platí nepřímá úměra – čím rychlejší bude let, tím menší bude podélný 

překryt snímků. Průměrný podélný překryt v první řadě (směrem od jihu) byl 91 %. Ale při 

pohledu na řady vedené přibližně uprostřed lomu, je zřejmé, že dron letěl o něco rychleji. 

Průměrná hodnota podélného překrytu v těchto místech je 84 %. Na základě těchto 

výpočtů bylo dokázáno, že pro dodržení požadovaného 80% podélného překrytu, stačilo 

pořizovat snímky každé 2 s.  

Dodržení příčného překrytu snímků, bylo daleko složitější. Příčný překryt záležel 

na samotném náletu – tedy na rovnoběžném posunutí dronu o jednu letovou řadu. 

Kupříkladu mezi první a druhou řadou byl průměrný příčný překryt 26 %, což nedosahuje 

ani poloviny našeho požadovaného překrytu, stanoveného na 60 %. V některých místech – 

mezi 2. a 3. etáží byl dokonce příčný překryt 0 %.  Překryt snímků na 4. etáži byl v průměru 

8 %. Na hraně 4. etáže je podélný překryt 51 %.  

Z tohoto vyhodnocení jasně plyne, že pro dodržení podélného překrytu postačí 

pouze intervalometr. V případě příčných překrytů by se zajistila jejich požadovaná hodnota 

buďto lepší technikou letu nebo pak provést nálet pomocí letového plánu.  
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7 POROVNÁNÍ DAT A JEJICH VYHODNOCENÍ 

Po zpracování pořízených dat bylo dalším úkolem porovnat jednotlivá mračna 

bodů (resp. „mesh to cloud“) – z pozemní fotogrammetrie, snímků z RPAS a laserového 

skenování. V zásadě musí být mračna bodů shodně geometricky prostorově určená. 

Porovnání bylo provedeno v programu CloudCompare, který umožňuje porovnat dvojici 

totožných modelů a získat tak digitální model odchylek. Digitální model odchylek je 

digitální model získaný rozdílem dvou modelů, (popř. dvou mračen bodů nebo kombinací 

apod.) nebo modelu a roviny. Výsledné hodnoty rozdílů nebyly zobrazeny jako prostorový 

model odchylek, který by nebylo jednoduché prostorově zobrazit, ale byly promítnuty do 

roviny a znázorněny pomocí barevné hypsometrie. Maximální limit pro odchylky modelů 

byl stanoven na 15 cm. Software dále umožňuje znamenitě zobrazit výskyt odchylek 

pomocí histogramu. Princip spočívá ve vyhledávání bodů nacházejících se v blízkosti směru 

normál jednotlivých trojúhelníků mesh modelu. Rozdílové modely mohly vzniknout pouze 

v místech, ve kterých jsou data z obou modelů zároveň.  

 

 

Obrázek č. 28: Ukázka vyhledávání odchylek. 
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7.1 Porovnání pozemní a UAV fotogrammetrie 

Jako první bylo provedeno porovnání „mesh to cloud“ vyhotovených na základě 

fotogrammetrie, kdy výchozím byl mesh model z UAV fotogrammetrie. Výsledný model 

odchylek je zobrazen na níže přiloženém obrázku.  

 

 

Obrázek č. 29: Digitální model odchylek – pozemní a UAV fotogrammetrie. 

 

Ihned na první pohled je zřejmé, že odchylky mezi těmito modely vykazují 

nejvyšších hodnot na jižní části lomu na 2. etáži. Z důvodu nedostatečného překrytu 

z pozemních snímků mezi 2. a 3. etáží, došlo k zdeformování mračna bodů. Nejprve nebylo 

zřejmé, zda je chybovým modelem UAV nebo pozemní fotogrammetrie. Že šlo o 

nesprávné nafocení lomu ze země, se ukázalo až při porovnání modelu z UAV 

fotogrammetrie a mračna bodů z laserového skenování (viz kapitola 7.2). Obdobně je tomu 

tak i na severní části, z důvodu velké vzdálenosti objektu od pozic pořizování snímků 

(pozemní fotogrammetrie). Toto jsou ovšem odchylky nabývající kladných hodnot. Naproti 

tomu na východní části lomu si lze všimnout, že odchylky nabývají záporných hodnot okolo 
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6 cm. Důvodem výskytu odchylek je ne zcela optimální 

vl_4, vl_7), kterými jsou jednoznačně identifikovatelné prvky na obou sériích snímků. 

před výpočtem mračna z

v této oblasti, která byla zapříčiněna nedostat

modelů bylo dokonce i vhodné tyto body do této části umístit, jelikož úkolem tohoto 

spojení bylo rozšíření dat pro zpracování. 

obojím způsobem (mimo hluchá místa)

cm.  

Jasnější přehled o 

případě Gaussovo rozdělení (viz 

nejčetnější odchylky (500

cm do + 3 cm. 

 

Obrázek č. 30: Histogram

 

Software CloudCompare dále umožňuje

Studentův t-test, na základě kterého vyhodnotí, zda normální rozdělení, z něhož určitý 

náhodný výběr pochází, má určitou konkrétní střední 

tvořen jednotlivými hodnotami odchylek mezi mračnem bodů z

mesh modelu z UAV fotogrammetrie. Nulová střední 

případě 0.011 m. Software dále charakteri

kvadratickou odchylkou standard 

metoda je „správná“, tudíž se v

Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

ůvodem výskytu odchylek je ne zcela optimální umístění vlícovacích bodů (konkr. 

vl_4, vl_7), kterými jsou jednoznačně identifikovatelné prvky na obou sériích snímků. 

před výpočtem mračna z UAV fotogrammetrie nebylo možné odhalit nepoužitelnost bodů 

této oblasti, která byla zapříčiněna nedostatečným překrytem. Z

modelů bylo dokonce i vhodné tyto body do této části umístit, jelikož úkolem tohoto 

spojení bylo rozšíření dat pro zpracování. Ovšem v místech, kde se podařilo lom nasnímat 

obojím způsobem (mimo hluchá místa) je rozdíl mezi modely dle legendy hypsometrie 

Jasnější přehled o četnosti odchylek nám dává histogram, který má v

případě Gaussovo rozdělení (viz Obrázek č. 30). Na základě něj se dá konstatovat, že

(500 000 bodů a více) mezi těmito dvěma modely jsou v

Histogram četností odchylek - pozemní a UAV fotogrammetrie.

Software CloudCompare dále umožňuje metodou matematick

test, na základě kterého vyhodnotí, zda normální rozdělení, z něhož určitý 

náhodný výběr pochází, má určitou konkrétní střední nulovou hodnotu. Náhodný výběr je 

tvořen jednotlivými hodnotami odchylek mezi mračnem bodů z pozemní fotogrammetrie a 

UAV fotogrammetrie. Nulová střední hodnota je v

Software dále charakterizuje proměnlivost náhodných hodnot střední 

kvadratickou odchylkou standard σ = 0.056 m. U tohoto porovnání ovšem n

tudíž se v tomto případě porovnání jedná o nepodstatnou hodnotu.
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umístění vlícovacích bodů (konkr. 

vl_4, vl_7), kterými jsou jednoznačně identifikovatelné prvky na obou sériích snímků. Ještě 

UAV fotogrammetrie nebylo možné odhalit nepoužitelnost bodů 

ečným překrytem. Z důvodu těchto dvou 

modelů bylo dokonce i vhodné tyto body do této části umístit, jelikož úkolem tohoto 

místech, kde se podařilo lom nasnímat 

mezi modely dle legendy hypsometrie ± 2 

histogram, který má v tomto 

Na základě něj se dá konstatovat, že 

mezi těmito dvěma modely jsou v rozmezí od -1 

 

pozemní a UAV fotogrammetrie. 

metodou matematické statistiky provést 

test, na základě kterého vyhodnotí, zda normální rozdělení, z něhož určitý 

hodnotu. Náhodný výběr je 

emní fotogrammetrie a 

hodnota je v tomto konkrétním 

proměnlivost náhodných hodnot střední 

. U tohoto porovnání ovšem nevíme, která 

tomto případě porovnání jedná o nepodstatnou hodnotu. 
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Obrázek č. 31

 

7.2 Porovnání UAV fotogrammetrie

V tomto případě bylo porovnání provedeno 

přiloženém obrázku je uveden

místa nebyla naskenována 

odchylkám podléhá opět jižní část lomu, tedy 

předešlého porovnání, v

porostu. Toto tvrzení dokazuje profil vedený napříč 

je zřejmé, že skener skenoval trávu, kdežto výsledek z

Z tohoto hlediska, poskytuje pro uživatele lepší výsledek UAV fotogrammetrie, kdy při 

zpracování není nezbytně nutná filtrace bodů předst

týče travního porostu.  

Na svislých stěnách etáží lomu lze zpozorovat, že výsledný model

z UAV fotogrammetrie je do jisté míry zgeneralizován

skenování má tedy výhodu v

č. 33. 
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31: Histogram přesnosti – pozemní a UAV fotogrammetrie.

UAV fotogrammetrie a 3D laserového skenování

tomto případě bylo porovnání provedeno také metodou „m

přiloženém obrázku je uveden digitální model odchylek, na kterém je zřejmé, že některá 

naskenována z důvodu skládek kameniva u dolních hran etáží

podléhá opět jižní část lomu, tedy 1. etáž. Důvod však není stejný jako u 

předešlého porovnání, v tomto případě došlo k odlehlým hodnotám kvůli travnímu 

porostu. Toto tvrzení dokazuje profil vedený napříč lomem (viz Obrázek č. 

, že skener skenoval trávu, kdežto výsledek z UAV fotogrammetrie je bez porostu. 

tohoto hlediska, poskytuje pro uživatele lepší výsledek UAV fotogrammetrie, kdy při 

zpracování není nezbytně nutná filtrace bodů představující vegetační kryt, alespoň co se 

Na svislých stěnách etáží lomu lze zpozorovat, že výsledný model

UAV fotogrammetrie je do jisté míry zgeneralizováno. Technologie 3D laserového 

výhodu v zachycování detailů. Profil svislé stěny je zobrazen na
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pozemní a UAV fotogrammetrie. 

a 3D laserového skenování 

mesh to cloud“. Na níže 

digitální model odchylek, na kterém je zřejmé, že některá 

důvodu skládek kameniva u dolních hran etáží. Největším 

. etáž. Důvod však není stejný jako u 

odlehlým hodnotám kvůli travnímu 

Obrázek č. 32), na kterém 

UAV fotogrammetrie je bez porostu. 

tohoto hlediska, poskytuje pro uživatele lepší výsledek UAV fotogrammetrie, kdy při 

avující vegetační kryt, alespoň co se 

Na svislých stěnách etáží lomu lze zpozorovat, že výsledný model, resp. mračno 

. Technologie 3D laserového 

vání detailů. Profil svislé stěny je zobrazen na Obrázku 
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Obrázek č. 

 

Obrázek č. 33: Podélný profil 

Bc. Tereza Steyerová: Využití UAV zařízení pro mapování lomů

Obrázek č. 32: Podélný profil – porovnání mračen bodů na 1. etáži.

Podélný profil – porovnání mračen bodů na svislé stěně 4. etáže.
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porovnání mračen bodů na 1. etáži. 

 

lé stěně 4. etáže. 
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Podobně jako u předchozího porovnání dosahují odchylky záporných hodnot na 

východní části, kde ale pokračují napříč 3. a 4. etáží lomu. Důvod je stejný – nedostatečný 

překryt snímků, ovšem s tím rozdílem, že zde dosahují odlehlosti vyšších hodnot a to až 15 

cm. Z čehož plyne, že chyba je opravdu v mesh modelu z UAV fotogrammetrie, z důvodu 

nedostatečného překrytu v těchto místech. V oblastech, ve kterých byl proveden nálet 

s dostatečnými podélnými a příčnými překryty, je odchylka od mračna bodů z laserového 

skenování podle barevné hypsometrie takřka nulová.  

 

Obrázek č. 34: Digitální model odchylek – UAV fotogrammetrie a 3D laserové skenování. 

 

Na histogramu (viz Obrázek č. 35) lze zpozorovat, že i v tomto případě mají 

odchylky Gaussovo rozdělení a jsou v rozmezí od - 4 do - 2.5 cm pro četnost nad 300 000 

bodů.  

Nulová střední hodnota odchylek je - 0.017 m. Střední kvadratická odchylka 

standard σ = 0.058 m. U tohoto porovnání ovšem známe přesnost laserového skenování, na 

základě které můžeme vyhodnotit přesnost UAV fotogrammetrie.  
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Obrázek č. 35: Histogram 

 

 

Obrázek č. 36: Histogram přesnosti 
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UAV fotogrammetrie a laserové skenování. 
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7.3 Přesnost UAV fotogrammetrie 

Přesnost laserového terestrického skenování je dána výrobcem použitého přístroje. 

Určení přesnosti UAV fotogrammetrie není úplně nejjednodušší a nelze ji zcela 

jednoznačně určit. Do výsledné přesnosti zaměřovaných bodů vstupuje mnoho faktorů, 

kterými jsou např. rozlišení snímků, výška letu, povětrnostní podmínky, překryty snímků a 

spousta dalších. Přesnost této metody byla určena na základě rozdílového modelu odchylek 

mezi mračnem bodů z laserového skenování a mesh modelem z UAV fotogrammetrie, a na 

základě známé přesnosti vlastního skenování. 

Přesnost vlastního 3D laserového skenování je jasně dána výrobcem přístroje a 

průměrné absolutní hodnoty registrace (viz kapitola 6.1). Výsledná přesnost metody 3D 

laserového skenování použitým skenerem Leica ScanStation C10 byla určena podle zákona 

hromadění chyb následujícím vztahem: 

 

= +  (7.1) 

kde   … střední chyba vlastního laserového skenování, 

   … základní chyba určení polohy bodu výrobcem, 

   … průměrná absolutní chyba registrace skenů. 

  

Po dosazení konkrétních hodnot  = 6 mm,  = 6 mm vyšla střední chyba 

vlastního laserového skenování 8.5 mm.  

Pak přesnost našeho výsledného modelu vytvořeného ze snímků z RPAS je dána 

střední kvadratickou odchylkou standard určenou v softwaru CloudCompare s nejistotou 

přesnosti laserového skenování. 

= σ ±  (7.2) 

Po dosazení konkrétních hodnot je přesnost našeho výsledného modelu, ve kterém 

jsou zahrnuty i odchylky způsobené špatným překrytem snímků a travním porostem 

v mračnu bodů laserového skenování: 

= 0.058 m ±±±± 8.5 mm 

V případě odstranění těchto hrubých chyb, by se dosáhlo vyšší přesnosti, a to 

zřejmě srovnatelné s přesností 3D laserového skenování. 
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8 TVORBA ZÁKLADNÍ MAPY LOMU 

Jelikož bylo při výpočtu mračna bodů z UAV fotogrammetrie zjištěno, že nálet 

lomu nebyl proveden s dostatečnými překryty, což mělo dopad na nevyhodnotitelná místa 

lomu, muselo se přistoupit ke sloučení s mračnem bodů z pozemního snímkování, ze 

kterého byly odstraněny nepoužitelné části – jako např. celá 1. etáž a severní část lomu.  

Výše bylo uvedeno, že odchylky mezi těmito dvěma mračny vykazují minimální hodnoty, 

z čehož vyplývá, že spojení mračen nemělo vliv na přesnost vyhotovené mapy a je tedy 

totožná s přesností vytvořeného modelu UAV fotogrammetrií. Jak je totiž uvedeno v bodě 

8 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 435/1992 Sb. je přesnost v určení podrobných polohopisných 

bodů při konstrukci mapy v měřítku 1:1000 charakterizována střední souřadnicovou 

chybou, která má u jednoznačně určených bodů hodnotu ± 0.14 m a u bodů, které nelze 

jednoznačně určit, má střední souřadnicová chyba hodnotu ± 0.28 m.  

Toto velmi husté bodové mračno, které obsahovalo více než 360 milionů bodů, 

bylo ještě před vektorizací filtrováno v buňkách 5×5×5 cm. V každé takovéto buňce 

příslušel pouze jediný bod nejbližší středu buňky, čímž mračno snížilo radikálně svoji 

velikost a tímto se značně snížily nároky na hardware. Základní mapa lomu byla 

vyhotovena manuální vektorizací v softwaru AutoCAD Civil 3D 2015, podporující práci 

s mračny bodů.  

Výsledná ZML byla vyhotovena na podkladě důlně měřické dokumentace 

kamenolomu Nejdek a svými náležitostmi odpovídá vyhlášce č. 435/1992 Sb. [2] 
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce si brala za cíl vyhodnotit možnosti využití UAV zařízení a 

jeho přesnost pro mapování lomů z dat získaných prostřednictvím digitálního fotoaparátu 

zavěšeného na daném nosiči. Pro zpracování tohoto obrovského množství snímků byla 

vybrána metoda digitální fotogrammetrie s autokorelačním zpracováním, kterou podporuje 

software AgisSoft PhotoScan Pro 1.0.4. Pro získání snímků problémových ploch, kterými 

byly svislé stěny etáží, byla jako doplňující vybrána metoda pozemní fotogrammetrie. 

Zpracování proběhlo rovněž autokorelační fotogrammetrií. Pro ověření výsledné přesnosti 

vytvořeného 3D modelu z UAV fotogrammetrie bylo použito 3D laserového terestrického 

skenování a jeho zpracování proběhlo v softwaru Cyclone. 

Jelikož je přesnost výsledného modelu ovlivňována několika faktory, bylo ještě 

před samotným náletem lomu provedeno několik přípravných prací. Jedním z faktorů 

ovlivňující přesnost je rozlišení pořízených snímků vstupujících do výpočtu. Byla tedy 

vyhodnocena rozlišovací schopnost použitého digitálního fotoaparátu, na základě které 

bylo při snímkování nastaveno nejvyšší možné rozlišení, kterým fotoaparát disponuje, a 

hodnota clonového čísla. Na základě stanovení požadovaného rozlišení snímku byla dále 

vypočtena výška letu nad terénem. Dalšími činiteli, které nejenže ovlivňují přesnost 

modelu, ale také mohou za jeho případnou deformaci, jsou podélné a příčné překryty 

sousedních snímků. Na základě stanovení jejich hodnot byly určeny vzdálenosti mezi 

pozicemi fotoaparátu v době pořízení snímku a z nich pak určena doba mezi expozicemi 

v závislosti na rychlosti letu dronu. Značným handicapem, zjištěným při zpracování dat, byl 

nálet lomu bez automatického letového plánu. Špatným odhadem pozic dronu v době 

pořizování snímků vedlo k nedostatečným příčným překrytům snímků, a proto došlo 

k celkové deformaci 3. a 4. etáže modelu lomu. Podélný překryt byl zajištěn 

intervalometrem snímače a v mnoha případech předčil požadovanou hodnotu. Ovšem 

příčný překryt nemohl být zajištěn ničím jiným, než jakousi domněnkou, že se dron 

posunul o náletovou řadu o takovou vzdálenost, aby byl tento překryt dodržen. Dalším 

znehodnocujícím faktorem byly špatné povětrnostní podmínky v době náletu.  

Po zpracování získaných dat a následném georeferencování mračen bodů na důlní 

bodové pole, bylo provedeno jejich porovnání v softwaru CloudCompare. Do prvního 

výpočtu vstupoval mesh model z UAV fotogrammetrie a mračno bodů získané z pozemních 

snímků. Druhý výpočet spočíval v porovnání mesh modelu z UAV fotogrammetrie a 

mračna bodů z 3D laserového skenování. V těchto krocích bylo zjištěno několik chyb, 

vzniklých jak při snímkování z UAV, tak při pozemním snímkování. Jak již bylo zmíněno, 
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na východní části lomu došlo k deformaci modelu vytvořeného ze snímků z UAV kvůli 

nedostatečným překrytům. Protože mračno bodů z pozemních snímků bylo 

georeferencováno na mračno bodů z UAV fotogrammetrie pomocí jednoznačně 

identifikovatelných bodů, nikoliv na body důlního bodového pole, došlo k této deformaci i 

v mračnu z pozemní fotogrammetrie. Dále pak kvůli špatnému překrytí snímků z pozemní 

fotogrammetrie došlo ke zlomení modelu mezi 2. a 3. etáží lomu. Obdobně tomu tak bylo 

v severní části lomu. Nicméně v místech, kde byly dodrženy veškeré zásady fotogrammetrie 

– jak pozemní, tak letecké – bylo zjištěno, že odchylky mezi modely jsou minimální. Proto 

byly z mračna bodů z pozemní fotogrammetrie odstraněny tyto deformované části a byl jak 

z pozemních, tak leteckých snímků, vytvořen jeden ucelený 3D model, který sloužil pro 

tvorbu důlně – měřické dokumentace.  

Druhé porovnání vedlo k určení přesnosti modelu, získaného ze snímků z UAV 

zařízení. Software CloudCompare vyhodnotil odchylky mezi tímto mesh modelem a 

mračnem bodů z laserového skenování, na základě kterých určil střední kvadratickou 

odchylku standard, jejíž hodnota je σ = 0.058 m. Jelikož byla tato přesnost určena na 

základě laserového terestrického skenování, bylo nutné určit i přesnost vlastního skenování, 

která byla ± 8.5 mm. Přesnost výsledného modelu z UAV fotogrammetrie je tedy 0.058 m 

± 8.5 mm. V tomto modelu jsou obsaženy velké odchylky z důvodu travního porostu 

v mračnu bodů z leserového skenování a z důvodu prohnutí modelu z UAV 

fotogrammetrie díky nedostatečným překrytům. Na základě grafického znázornění 

digitálního modelu odchylek lze hypoteticky konstatovat, že při správném náletu by 

metody, co se týče přesnosti, byly srovnatelné.  

Po vyhodnocení přesnosti modelu z UAV fotogrammetrie, která dle [2] odpovídá 

požadavkům kladeným na Základní mapu lomu, se mohlo přistoupit k její tvorbě. Mapa 

vznikla vektorizací bodového mračna získaného sloučením využitelných částí z pozemní a 

UAV fotogrammetrie. Mračno bylo pro vektorizaci filtrováno do buněk 5×5×5 cm.  

Mé komplexní zhodnocení využití této moderní technologie pro mapování lomů 

je následovné. Při dodržení zásad snímkování lze dosáhnout poměrně vysoké přesnosti 

srovnatelné s přesností laserového skenování. Velmi pozitivním přínosem je snížení doby 

terénních prací a zvýšení bezpečnosti při měření. Mezi další patří automatický výpočet na 

základě optické korelace, z čehož se upouští od případných chyb vzniklých lidským 

faktorem při zpracování dat. Dalšími výhodami jsou možnost periodického výpočtu 

kubatur odtěžené horniny a získání ortofotomapy lomu v pravidelných intervalech.  
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