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Úvod

Do některých oblastí v resortu MŽP začíná pronikat možnost mapování různých složek
životního prostředí pomocí malých leteckých prostředků UAS (Unmanned Aircraft
Systems), populárně nazývaných drony. Jedná se o moderní trend, jehož hlavními
přínosy jsou zejména:
•
•
•
•
•
•
•

možnost rychlého nasazení podle potřeby uživatele;
vysoká míra automatizace všech procesů pořízení dat a jejich zpracování;
využitelnost surových i zpracovaných dat v prostředí geografických
informačních systémů;
řádově nižší náklady na pořízení dat;
cílené zaměření na požadovanou oblast a sledované jevy;
nezávislost na provozovatelích velké letecké techniky;
srovnatelná nebo i vyšší kvalita získaných výstupů.

Mohli bychom najít mnoho dalších pozitiv, která tato relativně nová technologie přináší.
Tento nový technologický trend je nyní pro odzkoušení k dispozici i týmům účastnícím
plošné inventarizace v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst.
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Charakteristika systému

Kvadrokoptéra Phantom 4 z produkce společnosti DJI je špičkový systém UAS pro
snímkování, filmování a mapování. Základní části systému jsou zobrazeny a popsány
níže.

Obr. 1 Základní sestava systému DJI Phantom 4
DJI Phantom 4 je typickým zástupcem lehkých profesionálních bezpilotních
multikoptér s vysokou užitnou hodnotou. Patří do kategorie UAS (Unmanned Aircraft
3
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Systems), tedy létajících strojů bez lidské posádky na palubě. Podle leteckého zákona
spadá mezi nosiče třídy C2 (od 0,91 do 4 kg vzletové homotnosti) a díky svým
rozměrům není náročný ani na místo v zavazadlovém prostoru běžného osobního
auta. Svými vlastnostmi však konkuruje mnohem větším strojům.
Jádro systému tvoří kvadrokoptéra osvědčené konstrukce, která je vedle řídicí
jednotky, baterie a motorů vybavena celou řadou senzorů. Tento nosič má díky
autopilotu a přesnému GPS navádění skvělé letové vlastnosti, dále posílené
propracovaným navigačním, bezpečnostním a antikolizním systémem. Nosič je
napájen inteligentní baterií o kapacitě 5800 mAh, která umožňuje maximální dobu letu
32 minut za ideálních podmínek. Dobu letu zkracuje především větrné počasí a také
nižší hustota vzduchu v horách, nebo počasí ovlivněné výraznou tlakovou níží.
I v nejhorších regulérních podmínkách je však dostatek energie na 20 minut letu.
Systém nosiče stav baterie automaticky sleduje a je vybaven bezpečnostními funkcemi
k zamezení havárie kvůli nedostatku energie (návrat na stanoviště, nouzové přistání
v místě).
Na spodním stabilizovaném závěsu je zavěšena velmi kvalitní RGB kamera, schopná
pracovat v režimu foto i video. Tato kamera navíc zprostředkovává on-line pohled
pilotovi, takže je možno přímo za letu sledovat činnost nosiče a vybírat vhodné záběry.
Kamera pracuje v rozlišení videa 4 K 16:9 30 Hz a snímky pořizuje v rozlišení
4000x3000 pixelů v poměru stran 4:3, obojí se šířkou záběru 94°. Oba snímací režimy
je podle potřeby možno ve více krocích přeškálovat na nižší rozlišení, což u videa
umožní používat i vyšší snímkovou frekvenci až do 60 Hz. Ovládání barevných kanálů
a expozice může být manuální i automatické.
Nosič i kamera jsou integrované do jediného celku a ovládány pomocí řídicí stanice
se zobrazovací jednotkou. Během provozu je stanice s nosičem neustále ve spojení
prostřednictvím dvou kanálů kódované lokální sítě WiFi. Jeden kanál je využíván pro
řízení letu a druhý pro přenos obrazu. Dosah spojení je maximálně 4,5km včetně
kvalitního on-line přenosu obrazu. V podmínkách EU se létá na menší vzdálenosti,
případně s dohledem druhé osoby na vzdáleném stanovišti, systém však zvládne
I plně automatizovanou činnost ve vzdáleném cílovém prostoru a návrat do místa
vzletu. Výhodou systému je plná programovatelnost od nahození motorů, přes vzlet,
splnění úkolů, návrat, přistání až po vypnutí motorů.
Programování systému umožňuje zobrazovací jednotka, která je nutnou součástí
řídící jednotky. Tato část systému slouží pilotovi jako přístrojová deska, ovládání
autopilota, případně jako programovací rozhraní. Zároveň zobrazuje mapu i obraz
z kamery. Systém je programován pomocí různých aplikací kompatibilních
s technologií DJI. Vedle manuální pilotáže je tak možné pracovat ve vice
automatických režimech podle potřeby, jako např.
•

let po naprogramované trase s přednastaveným snímáním foto/video;

•

let po uzavřeném polygonu s přednastaveným snímáním foto/video;

•

režim plošného 2 D/3 D mapování přesně vymezené oblasti;

•

režim plného 3D snímání pro potřeby trojrozměrného modelování objektu nebo
území;
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•

pořizování časosběrných sekvencí ze stálých stanovišť nad terénem (např.
průběh stavby, nebo stěna lomu v dobývacích prostorách při měření objemu
těžby);

•

režimy pro pořizování filmových záběrů (např. oblet objektu po oblouku
s možností měnit vzdálenost a výšku, automatické sledování pohybujícího se
objektu apod.).

Systém má palubní záznamové zařízení, které je umístěno přímo na nosiči. Veškeré
snímky a videa tak mají maximální možnou obrazovou kvalitu, která není degradována
rušením signálu při přenosu. Jako ukládací médium slouží MicroSD karta třídy U-I
s kapacitou do 64 GB, která dostačuje na uložení dat z celého jednoho letu
v maximálním trvání.
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Možnosti pořizování dat

Nasazení systému Phantom 4 v podmínkách projektu NIKM 2 připadá v úvahu
především v případech, kdy terénní tým nemá jinou možnost, jak efektivně prozkoumat
lokalitu s předpokládaným závažným vlivem na životní prostředí. Velikost lokality není
rozhodující. Může jít o bodový i plošný objekt, větší oblasti lze nasnímat a zpracovat
po částech.
Terénní týmy mohou využít tyto základní produkty:
1. sada vertikálních snímků zvolené oblasti v rozlišení maximálně 4000x3000,

výška letu alespoň 5 m nad okolní překážky;
2. sada šikmých snímků 0°- 90° od vertikály – nutno přesně zadat směry a úhly

nebo spolupracovat s pilotem během letu, výška letu alespoň 5 m nad okolní
překážky;
3. sada sekvencí videa zvolené oblasti v rozlišení maximálně 4k 16:9 30 Hz, výška

letu alespoň 5 m nad okolní překážky, opět spolupráce s pilotem a/nebo
připravený scénář;
4. 2 D fotomapa vymezené oblasti, malá území lze dodat v rozlišení až 2 cm na

pixel, výška letu 50-300 m (v oblastech s omezeným letovým režimem
maximálně 100 m, místy i méně), přesnost fotomapy lepší než Základní mapa
1:5000;
5. 3D model zájmového objektu/prostoru, vygenerovaný ze sady vertikálních a

šikmých snímků s rozlišením 5-15 cm; maximální zpracovatelná rozloha činí cca
1 km2 na jeden 3D model při rozlišení 15 cm, výška letu 50-300 m.
Významný přínos pro poznání lokality mohou představovat šikmé snímky a 3D modely,
které terénním týmům zpřístupní jinak nedostupný pohled na zájmové prostory.
Zejména u 3D modelů se prokázala výborná možnost provést vyhodnocení prostoru
souhrnně i v detailu, z jakéhokoliv úhlu a bez nutnosti vstoupit do nebezpečného nebo
jinak nepřístupného území.
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Bezpečnostní a právní podmínky

Požadavek na pořízení dat je potřebné sdělit CENIA co možná nejdříve, neboť pro
každý let je nutno získat povolení celé řady orgánů, včetně vlastníka, resp.
provozovatele objektu.
Druhy a rozsah nutných dokumentů se mohou u různých lokalit značně lišit. Získání
povolení proto může trvat i dva měsíce. Při snímkování je mimořádně důležité
neohrozit okolní letecký provoz a mít souhlas i od správců letových oblastí, pokud se
daná lokalita v takové oblasti nachází. Tyto souhlasy a koordinace budou zajištěny v
koordinaci s pilotem UAS, který má potřebné znalosti, jak tyto požadavky vyřizovat.
Není však třeba se obávat příliš komplikované administrativy.
Na většině území ČR je činnost UAS relativně bezproblémová, subjekt oprávněný
k dané lokalitě nemá mnoho důvodů snímkovému letu bránit a letecké orgány bývají
k ohlášené a koordinované činnosti UAS v rámci svých možností vstřícné.
Létání je možné za podmínek vhodných pro letecké snímkování a pro provoz UAS. To
znamená za nulových srážek, při výšce oblačnosti minimálně 100 m nad maximální
výškou letu, při teplotách od 0 °C do 40 °C a při rychlosti větru do 10 m/s, těmto
požadavkům předpisů je třeba se přizpůsobit.
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Možnosti nasazení

CENIA předpokládá možné nasazení UAS ve prospěch terénního šetření
v maximálním rozsahu odpovídajícím kontrolním výjezdům do terénu, s nimiž by se
taková činnost spojovala a koordinovala. Tyto cesty se předpokládají cca 4x ročně.
Odpovídá to předpokladu, že UAS bude využit spíš výjimečně v takových případech,
kdy bude jednodušší a efektivnější využít tento nástroj náhradou za klasické postupy
při místním šetření.
Doba činnosti UAS na lokalitě bude různá podle toho, jaké požadavky budou v místě
plněny. Nejrychleji proběhne pořízení jednotlivých šikmých snímků menšího objektu
v trvání cca 1-2 hodiny. Nejnáročnější je pořízení kompletní sady snímků pro 3D model
v maximálním rozsahu území, kdy 1 km2 zabere cca 4 hodiny činnosti namístě a
následně cca 1 den automatizovaného zpracování dat na výkonné pracovní stanici.
Takto vytvořený model však i přes vyšší náklady poskytne velmi komfortní možnosti
využití pro následné vyhodnocení stavu lokality.
Pořízená data všech typů dále bude možno využít i pro další účely.
Nasazení UAS v NIKM 2 není součástí závazné metodiky projektu. Využití této
technologie je na zvážení dodavatele plošné inventarizace tam, kde je efektivnějším
způsobem získání terénních dat než pouhou terénní pochůzkou, nebo tam, kde pro
nepřístupnost lokality není k dispozici jiný adekvátní způsob rekognoskace.
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Závěr

Možností nasazení UAS na podporu terénních týmů NIKM 2 se rozšiřuje portfolio
nástrojů dokumentace a vyhodnocení lokalit, které jsou z pohledu projektu významné,
ale kam je z různých závažných důvodů ztížený přístup.
Datový výstup z UAS je schopen nejen přístup na lokalitu nahradit, ale mnohdy může
být i cennějším dokumentačním nástrojem než terénní pochůzka. Tímto způsobem je
tedy možno zcela kompenzovat obtížnou dostupnost takovýchto lokalit.
Ukázky dostupných produktů jsou uvedeny níže v obrázcích 2 až 10.

Obr. 2 Ukázka rozlišení podrobností kamery DJI Phantom 4 z výšky 20 m (zvětšený
výřez)
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Obr. 3 Celkový rozsah stejného snímku z výšky 20 m

Obr. 4 Stejná lokalita snímaná z výšky 74 m
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Obr. 5 3D model stejné lokality v detailním pohledu

Obr. 6 Širší pohled na skládkovou lokalitu a přilehlý zemědělský brownfield v libovolně
zvoleném úhlu, nastaveném interaktivně při prohlídce 3D modelu
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Obr. 7 Celkový pohled na brownfield se skládkou v pozadí

Obr. 8 Známky dalšího neznámého objektu brownfieldu, ukrytého ve vzrostlém
porostu za skládkou, zjištěné až při analýze 3D modelu. Půdorys tohoto
objektu byl až dodatečně dohledán v podrobnějších mapových podkladech.
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Obr. 9 Šikmý snímek brownfieldu a skládky z výšky 74 m

Obr. 10 Ukázka koincidence fotomapy vytvořené ze snímků UAS se Základní mapou
1:10 000, zobrazeno do měřítka 1:2 500. Snímky pro tuto fotomapu byly
pořízeny z výšky 300 m nad terénem.
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