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Souhrn 

Kolektiv pracovníků střediska Geodézie ve Skanska 
a.s. zkoumal praktické možnosti využití měřického 
dronu Trimble UX5-HP při geodetických měřeních 
drážních staveb. Z výsledků měření na konkrétních 
stavbách – především na stavbě žst. Mikulov – 
vyplývá bezproblémové použití dat z dronu pro  
mapování pro bývalou třetí třídu přesnosti. Toto 
mapování je jedním z podkladů pro tvorbu Účelové 
železniční mapy. Výhodou tohoto typu sběru dat je 
navíc možnost paralelního vytvoření spojitého 
ortofota jako ideálního podkladu pro kontrolu 
skutečného provedení staveb či pro potřeby 
projekčních prací. Výsledky měření byly 
prezentovány zástupcům SŽDC. 

Oblast použití 

Výsledky měření ukazují na široké spektrum využití 
pro mapovací práce – podklady pro projekt, 
pasportizace, měření během stavební činnosti (měření 
deponií materiálu, kontrolní měření apod.) a na konci 
i geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 
Z analýzy výsledků měření vyplývá důležitá 
skutečnost – vždy je nutno ověřit nezávislou metodou 
přesnost a spolehlivost naměřených dat (vlícovací 
body, kontrolní měření identických bodů), eventuálně 
měření doplnit klasickým měřením pomocí totálních 
stanic nebo GNSS aparatur. 

Metodika a postup řešení 

Na stavbě v žst. Mikulov byly provedeny nálety 
měřickým dronem Trimble UX5-HP za účelem 
porovnání přesnosti měření – klasického 
geodetického měření s měřením pomocí dronu.  

Jako vlícovací body byly využity body ověřené 
vytyčovací sítě stavby. Celá stanice byla zaměřena 
i klasicky pomocí totální stanice s připojením na 
body vytyčovací sítě. Výsledkem klasického měření 
byla účelová mapa ve 3D – formát *.dgn.  

Do této mapy byl v programu Microstation V8i 
vloženo zpracované mračno bodů dat z dronu ve 
formátu *.las a také jako druhá reference i spojité 
ortofoto – druhý zpracovaný výstup z dronu.  

 

Bezpilotní systém Trimble UX5 HP

  

Obr. 1  Bezpilotní systém Trimble UX5 – HP 

 
Obr. 2  Ukázka spojitého ortofota 
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Z analýzy porovnání obou metod měření vyplývají 
následující skutečnosti:  

 U objektů měření, u kterých převažuje 
horizontální tvar (s malou výškou nad okolním 
terénem – např. terénní hrany, bodové předměty 
měření apod.), přesnost zaměření dronem splňuje 
požadavky na přesnost mapování v bývalé 2. 
třídě přesnosti. Předpokladem je striktní dodržení 
všech měřických postupů. 

 U objektů, u nichž převažuje vertikální složka 
(např. sloupy trakčního vedení, protihlukové zdi, 
spodní části mostů a propustků), je metoda 
měření dronem použitelná pouze jako doplňková 
– v tomto případě je nutné zaměřit tyto objekty 
klasickým způsobem.  

V praxi se tedy osvědčila metoda vícecestného sběru 
dat – dronem, totální stanicí, GNSS přístrojem. 
Předmětem dalšího zkoumání bude použití 
bezpilotního letounu a kvadrokoptéry – kde je možno 
očekávat slibné výsledky právě kombinací měření 
z obou typů dronů. 

Výsledky včetně porovnání reálné přesnosti měření u 
jednotlivých prvků železniční infrastruktury byly 
prezentovány zástupcům investora.  

Výsledky  

Výsledky měření dronu v žst. Mikulov ukazují 
velkou výhodu blízké letecké fotogrammetrie – data 
z dronu  mají velmi široké spektrum použití – v tomto 
případě jsme je využili pro kontrolu  úplnosti 
geodetických zaměření skutečných provedení; část 
naměřených dat byla využita jako podklad pro 
vektorizaci dat pro tvorbu Účelové železniční mapy 
(u předmětů měření, na kterou je požadována 
přesnost v bývalé 3. třídě přesnosti mapování). 
Naměřená data budou využita i jako průkazný doklad 
o hotové stavbě jako takové (využití spojitého 
ortofota ).  

Již samotným přelomovým faktem je spojité ortofoto 
(orientované s S-JTSK) v kombinaci s vektorovou 
Účelovou jednotnou železniční mapou – toto jsou 
podklady již připravené pro budoucí  BIM řízení 
staveb a jejich následnou správu investorem. 

 

 

Obr. 3 Ukázka Účelové železniční mapy 

Závěr 

V roce 2018 se na tomto projektu podařilo plně 
implementovat sběr dat pomocí dronu jako jeden ze 
standardizovaných vstupů pro zpracování Účelové 
železniční mapy a výsledky prezentovat zástupcům 
investora (SŽDC). V příštím roce je nutné ve 
spolupráci z geodety SŽDC ustanovit závazný 
předpis pro přejímání dat z dronu investorem, kde 
budou přesně specifikovány kvalitativní podmínky 
měření. 
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