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Summary: The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in research
is currently a new and rapidly developing field that offers a range of
options. The method provides recording of high spatial resolution
data. The advantage over other methods is its affordability, fast
acquisition of data and the possibility of recording at hard-toreach or unsafe locations. Due to these attributes and the ability
of UAVs to carry other accessories (multispectral, thermal sensors,
etc.), this method of data collection has also become widely used
in remote sensing (Everaerts 2008). Multidimensional models
created by photogrammetric techniques and orthomosaic maps
generated from the models offer new possibilities to identify
and analyze phenomena related to geological exploration and
mapping, geotechnical exploration or research using methods of
remote sensing.
This study is focused on the variety of work using UAVs. It
describes the characteristics of the DJI Phantom 4 quadcopter
drone including the installation of a multispectral camera Parrot
Sequoia (Figs 1, 2), further the UAVs aerial work methodology

including preparations prior to data acquisition (Fig. 3), processing
the recorded data in the 3D software Agisoft Metashape (Fig. 6)
and subsequent analysis of multispectral data using remote sensing
methods - PCA and Decorrelation stretch (Fig. 7). In combination
with the analysis of the digital terrain model (Fig. 8), historical and
recent sapphire mining was identified on the banks of the Jizerka
creek above the confluence with the Sapphire brook (The Jizerské
hory Mountains Protected Landscape Area). The data presented in
this article were acquired in July 2019. The aim of the continuous
research, which has been carried out in cooperation with the North
Bohemian Museum in Liberec since 2018, is to identify the extent
of historical and current mining areas of sapphires and iserines in
order to increase protection of these sites. More about the issue
of sapphire mining in the Jizera Meadow is described in Koucká
et al. (2018).

Využití bezpilotních letounů (UAV) ve výzkumu je v současné době novou a rychle se rozvíjející oblastí, která nabízí řadu možností. Jedná se o metodu umožňující záznam
dat s velkým prostorovým rozlišením. Výhodou oproti dalším metodám je finanční dostupnost, rychlé pořízení dat
a možnost snímání těžko přístupných nebo nebezpečných
lokalit. Díky těmto charakteristikám a schopnosti bezpilotních letounů nést i další senzory (např. multispektrální,
termální) se tato metoda sběru dat začala hojně využívat
i v odvětví dálkového průzkumu Země (Everaerts 2008).
Bezpilotní letouny jsou řízeny na dálku nebo mohou létat samostatně dle předdefinovaných tras. Data nasnímaná
bezpilotními systémy jsou obecně zpracovávána pomocí
fotogrammetrických principů a na ně navazujících metod
(Structure from Motion, Multiple View Stereo; Absolon
2015, Šimíček 2014). Vícerozměrné modely vzniklé za po-

moci fotogrammetrie a následně vytvořené ortomozaiky
nabízejí nové možnosti analýz v oblasti geologického průzkumu a mapování, geotechnického průzkumu či výzkumu
za pomoci metod dálkového průzkumu Země.
Tato studie se zaměřuje na celkovou problematiku prací
s UAV. Jedná se o charakteristiku využívaného bezpilotního
systému DJI Phantom 4 (obr. 1), metodiku snímání bezpilotním letounem včetně přípravy před leteckými pracemi,
zpracování pořízených dat v 3D softwaru Agisoft Metashape a o následnou analýzu multispektrálních dat, která
byla využita k detekci rozsahu těžby safírů v povodí Jizerky
(CHKO Jizerské hory). Výzkum na tomto území probíhá
ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci od roku
2018. Cílem je identifikace rozsahu historické a současné
těžby safírů a iserínů za účelem zvýšení ochrany těchto
nalezišť. Více o problematice těžby safírů na Jizerské louce
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Red Edge a NIR. Tato kombinace je vhodná zejména pro
zkoumání stavu vegetace. Extrémně lehká konstrukce kamery je vyvážena existencí pouze 4 pásem, které tak limitují následnou analýzu snímaných dat. Parrot Sequoia se
skládá ze dvou částí – hlavní kamery a senzoru slunečního
svitu, který kalibruje změřené spektrální záření hlavním
senzorem. Pro toto zařízení byly navrhnuty dva držáky
(obr. 2), které umožnily přichycení obou částí multispektrální kamery Parrot Sequoia na bezpilotní letadlo. Držáky
byly vytvořeny v softwaru CAD a Google SketchUp, přičemž úchyty senzorů ve formě 3D byly získány z internetové stránky thingverse.com. Při tvorbě návrhů bylo nutné
vymezit prostor GPS senzoru dronu, aby byl zajištěn příjem signálu, a zároveň umístit držák slunečního senzoru
tak, aby nedocházelo ke kontaktu s vrtulemi. Výsledné 3D
modely byly následně vytištěny pomocí 3D tiskárny Průša
i3 MK2S. Použit byl lehký, pružný, tvrdý a odolný materiál
PLA (polyactic acid).
Obr. 1. Kvadrokoptéra DJI Phantom 4 s multispektrální kamerou
Parrot Sequoia.
Fig. 1. DJI Phantom 4 quadcopter with Parrot Sequoia multi
spectral camera.

bylo popsáno Kouckou et al. (2018). Snímání dat prezentované v tomto článku proběhlo v červenci roku 2019.

Bezpilotní systém
V rámci výzkumu na Jizerské louce bylo využito bezpilotního letounu DJI Phantom 4. Jedná se o kvadrokoptéru
o váze 1380 g disponující RGB kamerou v rozlišení 4K
(4096 × 2160 px), která je díky malým rozměrům a prostorovému rozlišení dobře využitelná při terénních pracích.
Bezpilotní letadlo bylo doplněno o multispektrální kameru
Parrot Sequoia, snímající spektrální pásma Red, Green,

Metodika snímání dat pomocí UAV
Před samotným snímáním na zájmovém území došlo k definování trasy letu ve službě flylitchi.com (obr. 3), která je
propojena s aplikací pro android Litchi, ovládající bezpilotní letoun. Trasa pokrývající oblast zájmu o rozměrech
55 × 70 m byla naplánována tak, aby rovnoběžné linie
snímkování dosahovaly 70% bočního překryvu, a tím bylo
zajištěno správné propojení snímků při následné tvorbě fotogrammetrického 3D modelu. Výška letu byla nastavena
na 36 m nad povrchem. Rychlost bezpilotního letadla byla
stanovena na 3,6 km/h z důvodu zajištění ostrosti zaznamenaných snímků. Při sekvenci snímků každé 2 s bylo
dosaženo 95% překryvu ve směru letu. Takto nastavené parametry předpokládají velikosti výsledných pixelů u RGB
dat 1,88 cm a u multispektrálních dat 3,39 cm.

Obr. 2. Navržené 3D modely držáků na multispektrální kameru Parrot Sequoia.
Fig. 2. 3D model mounts designed for the multispectral camera Parrot Sequoia.
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Obr. 3. Naplánovaná letová trasa v internetovém rozhraní flylitchi.com.
Fig. 3. Planned flight path in the web interface flylitchi.com.

Snímání bezpilotním letadlem má určitá specifika, která
bylo nutno při postupu dodržet. Terénní práce byly naplánovány tak, aby bylo dosaženo nulové oblačnosti a minimální
rychlosti větru. Zároveň bylo létáno v časovém rozmezí
mezi 11. a 15. hodinou, kvůli snímání multispektrální kamerou, která k dosažení korektních výsledků vyžaduje maximální intenzitu odraženého slunečního záření a eliminaci
vytvářejících se stínů.

Během leteckých prací bylo postupováno v souladu
se zákonem o civilním letectví a zejména dle doplňku X
(Bezpilotní systémy) předpisu L2. To znamená před letem
vybrat bezpečné místo pro vzlet a přistání, nelétat za nepříznivé povětrnostní situace, létat do maximální výšky
300 m nad zemí a zabezpečit plynulý a bezpečný let, který
neohrozí piloty ani okolí. Současně bylo získáno povolení
od CHKO Jizerské hory, které vymezilo zakázané území
s výskytem tetřevů.
Před samotným letem bylo na snímaném území rovnoměrně rozloženo 5 terčů o velikosti 50 × 50 cm (4 terče
umístěny do rohů oblasti zájmu, 5. terč do středu), představujících vlícovací body (obr. 4), které byly při zpracování
dat použity k usazení výsledného 3D modelu do souřadnicového systému. Lokalizace terčů byla zaměřena pomocí
GPS přístroje Trimble Nomad, který dosahuje přesnosti
až 1 m.
Došlo také k nastavení obou kamer (RGB a multispektrální) a záznamu kalibračního terče multispektrální kamery.
Let samotný proběhl automaticky dle předdefinované trasy.
Veškeré nutné kroky postupu byly shromážděny v aplikaci
pro android goFly (obr. 5), která byla týmem ČGS naprogramována za účelem usnadnění práce s UAV v terénu.
Aplikace zároveň nabízí informace o počasí, letovou mapu,
postup v případě nehody a zápis do letového deníku.

Zpracování dat UAV
Obr. 4. Terč využívaný k zaměření lokalizace vlícovacích bodů.
Fig. 4. Target used for locating ground control points.

Zaznamenaná data z kamery RGB a multispektrálního senzoru Parrot Sequoia byla zpracována v programu Agisoft
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Obr. 5. Ukázka mobilní aplikace pro android goFly.
Fig. 5. Screenshots of the mobile android application goFly.

Metashape, který umožňuje vytváření fotogrammetrických
3D modelů a následné generování ortomozaiky a digitálního modelu terénu (DEM) z překrývajících se snímků.
V softwaru Agisoft Metashape byly nejprve na snímcích
identifikovány vlícovací body a data z Parrot Sequoia byla
kalibrována pomocí nasnímané kalibrační desky. Posléze

došlo k výpočtu spojovacích bodů pořízených snímků
a vygenerování mračna bodů (obr. 6), z kterého byl získán
digitální model terénu a následně i ortomozaika. Procesem
v programu Agisoft Metashape byl vytvořen DEM z dat
RGB (prostorové rozlišení 5,4 cm/px), ortomozaika z dat
RGB (1,35 cm/px), DEM a ortomozaika z multispektrál-

Obr. 6. Mračno bodů s vyznačenými vlícovacími body v prostředí Agisoft Metashape.
Fig. 6. Dense cloud with marked ground control points in Agisoft Metashape.
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Obr. 7. Vymezené oblasti (bílé
polygony) historické těžby na
základě multispektrální analýzy. Levý obrázek zobrazuje
ortomozaiku z RGB kamery
umístěné na UAV. Pravý obrázek představuje výsledek PCA
analýzy multispektrálního obrazu z kamery Parrot Sequoia.
Fig. 7. Delimited areas (white
polygons) of historical mining
based on multispectral ana
lysis. The left image shows
the orthomosaic from the RGB
camera mounted on the UAV.
The right image represents
the result of a PCA analysis of
a multispectral image from the
Parrot Sequoia camera.

ních dat (12,3 cm/px; 3,08 cm/px). Celkové chyby u obou
modelů dosahovaly úrovně 2 m. Důvodem této chyby je
zejména odchylka přesnosti u GPS senzoru UAV a senzoru
GPS zařízení přístroje Trimble Nomad, kterým byly zaměřeny vlícovací terče. Pro účely tohoto výzkumu je míra této
chyby zanedbatelná.

Analýza multispektrálních a výškových dat
Mezi základní metody využívané pro analýzu multispektrálních dat Parrot Sequoia patří metody transformace obrazu, které zobrazí informaci obsaženou v nasnímaných
datech očištěnou o vysokou vzájemnou korelaci spektrálních pásem, typickou pro multispektrální data a šum. Mezi
nejčastější metody patří tzv. Decorrelation stretch a Analýza
hlavních komponent (PCA). V oblasti potoka Jizerky byla
takto zpracovávána multispektrální data za účelem lokalizace historických a recentních lokálních těžeb safírů a iserínů. V oblasti soutoku Jizerky a Safírového potoka byl
tento výzkum proveden v letech 2018–2019 (Koucká et al.
2018). Výzkum byl dále rozšířen na další části toku Jizerky
nad a pod soutokem se Safírovým potokem. Místa zasažená
individuální historickou těžbou safírů lze identifikovat pomocí parametrů vegetace (zejména zdravotní stav, obsah
chlorofylu a jejich stabilita v časovém horizontu) a dále
pomocí analýzy digitálního modelu terénu. Na soutoku se
Safírovým potokem bylo prokázáno, že taková místa vykazují horší stav vegetace a jinou skladbu druhů (Koucká
et al. 2018). K identifikaci potenciální oblasti historické
těžby nad soutokem Jizerky a Safírového potoka bylo využito stejného parametru, tedy stavu vegetace. Vzhledem
k omezenému počtu spektrálních pásem na kameře Sequoia
bylo využito metody PCA k dekorelaci a kompresi čtyř pásem do tří hlavních komponent, které díky pásmu z oblasti
blízkého infračerveného spektra odráží ve zvýšené míře
obsah chlorofylu ve vegetaci. Z barevné reprezentace PCA

snímku byly následně graficky vyčleněny clustery s viditelně odlišnými vlastnostmi (obr. 7). V této lokalitě bylo
podobných metod využito poprvé, jejich závěry se však
shodují s předešlými studiemi na nedalekých lokalitách
(Koucká et al. 2018). Studie naznačila velký potenciál analýzy obrazových dat, který by s příchodem hyperspektrálních kamer na nosiče UAV mohl znamenat ještě větší přínos
díky analýze spektrálních vlastností sledovaného území.
Vymezené oblasti předpokládané těžby byly dále analyzovány pomocí digitálního modelu terénu a jeho derivátů
(stínovaný reliéf), který byl pořízen fotogrammetrickým
zpracováním UAV snímků. Z obr. 8 je patrné, že ve vymezených oblastech je těžba vedle multispektrální analýzy
doložena také četnými nerovnostmi a nižší nadmořskou
výškou (bližší hladině potoka). Historická těžba je v lokalitě potoka Jizerka četně dokumentována (Kotrlý et al.
1997, Novák – Vavřín 1973), avšak konkrétní lokality nebyly zcela zmapovány. Předložená metodika tak postupně
mapuje povodí potoka a dokládá přesnější rozsah historické
i recentní těžby drahých kamenů.

Závěr
Využití bezpilotních letounů má řadu výhod, ať už se
jedná o flexibilitu, finanční dostupnost či velké prostorové
rozlišení získaných dat. V rámci této stati byla popsána
metodika týkající se UAV, ať už jde o doplnění sestavy
bezpilotního letounu DJI Phantom 4 o multispektrální
kameru Parrot Sequoia umístěnou na kvadrokoptéru pomocí speciálně vytvořených držáků, o přípravu trasy letu
se 70% příčným překryvem snímků, o přípravu leteckých
prací na místě či o samotný let. Data z RGB a multispektrální kamery byly následně zpracovány pomocí 3D fotogrammetrického programu Agisoft Metashape s celkovou
chybou dosahující maximálně 2 metry. Tato data byla analyzována pomocí metod dálkového průzkumu Země PCA
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a Decorrelation stretch. V kombinaci s analýzou digitálního modelu terénu došlo k identifikaci nového rozsahu
historické a recentní těžby safírů na březích potoka Jizerky
nad soutokem se Safírovým potokem (CHKO Jizerské
hory), která byla na základě předchozích poznatků v této
oblasti předpokládána. Konkrétní lokality však dosud nebyly zmapovány. Výzkum, probíhající na území u obce Jizerka od roku 2018, bude ve spolupráci se Severočeským
muzeem v Liberci nadále pokračovat za účelem zvýšení
ochrany území před nelegální těžbou.
Poděkování. Článek byl vytvořen v rámci interního projektu České
geologické služby „Testování bezpilotních letadel pro výzkumné
účely“. Autoři děkují recenzentům za připomínky.
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