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Úvod  

Myšlenka létání bez pilota uvnitř začíná být velmi výhodná, protoţe dochází k odstranění 

ohroţení ţivota a zdraví. Bezpilotní vzdušné dopravní prostředky jsou nejčastěji spojeny  

s vojenskými operacemi prováděnými především západními mocnostmi proti podezřelým 

teroristům. Vyuţití bezpilotních dronů zaznamenává stále větší zájem soukromých 

organizací, podniků a vědeckých pracovníků, kteří je vyuţívají ke shromaţďování 

prostorových a environmentálních dat o přírodních a umělých jevech. Hollywood je chce na 

natáčení filmů, policie na hlídkování ve vzduchu, novináři na pořizování atraktivních záběrů  

a zemědělci na hlídání a práškování svých plodin. Dále slouţí ke sledování pytláků, 

potenciálních teroristů a k hlídkování pobřeţí před piráty. Větší obliby drony dosahují  

i u humanitárních organizací. Ty je mohou pouţívat po proškolení lidí jak s nimi zacházet, 

například k průzkumu území po přírodních katastrofách a při poskytování pomoci. Například 

ţeny ve velkých uprchlických táborech poţadují mnohem více dronů nad tábory k zabránění 

znásilnění, únosům a zabíjení. Dalšími projekty jsou záchranářské mise, kde drony slouţí  

k monitorování oblasti a vysílání signálu záchranářům v případě objevení zraněného 

člověka. V této diplomové práci se však budu nejvíce věnovat novým moţnostem v oblasti 

dopravy a logistiky. Například kde místo motorových vozidel budou vyuţívány drony 

k doručování zásilek ve městech nebo v odlehlých venkovských oblastech.  

Výhodou dronů je zaznamenávání nebo měření údajů na dálku. Mezi další výhody lze zařadit 

nízké náklady na provoz a snadné nasazení oproti pilotovaným letadlům nebo satelitům. 

V průběhu let docházelo z pohledu výrobců letadel, úřadů pro civilní letectví  

a armády ke změně jména pro bezpilotní letadla. V této práci jsem se proto rozhodl pouţívat 

tato pojmenování: dron, bezpilotní letadlo a bezpilotní vzdušný dopravní prostředek ve 

zkratce UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Hlavním cílem této práce je analyzovat a popsat 

dopad bezpilotních prostředků na společnost.  

Tato práce se věnuje krátké historii vývoji dronů. Následuje kapitola popisující drony, 

obsahující charakteristické rysy, jednotlivé typy a dělení dronů. Dále se věnuji nejdůleţitějším 

prvkům bezpilotních letadel a jejich popisem. Čtvrtá kapitola pojednává o bezpilotních 

letadlech v ČR. Podrobněji se zaměřuji na legislativu bezpilotních systému a postupu, jak 

získat licenci k provozování leteckých prací u nás. Další část se věnuje dronu Prime Air 

společnosti Amazon, kde se snaţím popsat jeho výhody a nevýhody. V šesté kapitole se 

věnuji projektu Flying Donkey v Africe, kde se zabývám současnou situací v Africe a jaký 

dopad by mohla mít technologie bezpilotních prostředků na rozvoj na tomto „chudém“ 

kontinentu.  Sedmá kapitola se týká studie proveditelnosti dronů obecně, kde jsou pouţity  

tři metody pro její hodnocení. V poslední části se věnuji návrhu způsobu odbavení dronů. 
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1 Historie  

První zmínka o bezpilotních aerostatech, pochází z dob během americké občanské války 

1861-1865. Tehdy státy Unie dávaly zápalná zařízení na bezpilotní balóny s nadějí, ţe zaloţí 

poţáry na straně Konfederace. Další zmínka o bezpilotních dronech je předchůdce dnešních 

řízených střel, primitivní řízená střela Kettering Bug vystřelená v roce 1918. Kettering Bug byl 

benzinový vrtulový dvojplošník, který letěl na přednastaveném kurzu zhruba 80 km. 

Orientační systém tohoto zařízení byl sloţen z gyroskopu a barometrického výškoměru. 

Během druhé světové války došlo k velkému vývoji v konstruování naváděných střel. První 

úspěšná řízená střela Fiesler FI 103 V1 “Buzz Bomb” byla zkonstruována v Německu v roce 

1944. Tato zbraň byla vypuštěna do vzduchu a byla naváděna k cíli pomocí rádiových povelů 

lidským operátorem. Jedny z prvních dronů , určených ke sledování nepřítele, byla série 

proudových bezpilotních letadel Ryan Firebee, které se objevily v padesátých letech 

minulého století. [1] 

2 Drony  

Dron byl termín pouţívaný pro naváděné rakety, které se pouţívaly pro simulaci letadel nebo 

jako nepřátelské rakety. Proto se také někdy pouţívá zkratka UAV pro bezpilotní vzdušný 

dopravní prostředek, coţ je letadlo bez pilota na palubě. Bezpilotní vzdušný dopravní 

prostředek je definován schopností řízeného, trvalého vodorovného letu, který je poháněn 

elektrickým nebo spalovacím motorem. Řízené střely mohou být také povaţovány za UAV, 

ale na základě toho, ţe samotná střela je jenom zbraň, se řízené střely řadí do samostatné 

kategorie.  

Na začátku se pouţívaly pouze drony, které měly jen jednoduché ovládání řízené rádiem 

ovládající člověkem ze země. Zdokonalením navigační technologie a autopilotů, se 

pouţívání bezpilotních letounů stává více převládající. Pokročilejší verze jiţ mají vestavěné 

kontrolní a naváděcí systémy, pro snadnější ovládání při sloţitějších manévrech, jako třeba 

stabilizace dráhy letu a vyuţití navigačních prostředků pro let dle vyznačených bodů.  Tyto 

drony poté mohou létat samostatně na základě naprogramovaných letových plánů nebo 

pomocí dynamických systémů automatizace. 

Bezpilotní letadla dosahují různých velikostí od několika centimetrů aţ na velikosti 

dopravních letadel. Bezpilotní letouny se v současnosti primárně pouţívají v oblasti 

shromaţďování zpravodajských informací, k průzkumům, k sledování a útočným akcím.  

Nárůst v těchto oblastech a stále se zlepšující schopností řízení a prostředky pro přenos dat 

a videa, má za následek doplnění sofistikovaných uţitečných zařízení do bezpilotních 

letadel. 
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Bezpilotní letadla by měly fungovat se zcela autonomním systémem řízení letu, nezávisle na 

jakýchkoliv vnějších signálech. Teoreticky by tak mohlo autonomní letadlo letět bez vlivu 

nepřátelského signálu a rušení signálu a mohlo by provádět řadu sloţitých úkolů. Nevýhoda 

autonomních systémů řízení letu je moţnost simulace na počítači, coţ by umoţnilo 

nepřátelům proniknout do systému a průběh letu změnit. Pokud se zaměříme na bezpilotní 

dopravní prostředky, které jsou závislé na vnějším signálu, bez ohledu na to jak dobře jsou 

zajištěna, existuje hrozba odeslání falešné zprávy. I kdyţ v dnešní době se umělá inteligence 

bezpilotních dopravních prostředků vyvinula tak, ţe dokáţe jednat s intuicí lidské bytosti, 

nedokáţe plně nahradit skutečnou posádku. Tato skutečnost je umocněna v civilní dopravě, 

kde bude vţdy zapotřebí alespoň jeden člověk odpovědný za činy letadla a mít dohled nad 

cestujícími.  

2.1 Dělení dronů  

Základní typy bezpilotních dopravních prostředků jsou drony s nepohyblivými nosnými 

plochami, s rotujícími nosnými plochami a ty, které jsou lehčí neţ vzduch. Bezpilotní 

dopravní prostředky jsou podle amerického ministerstva obrany rozdělovány do pěti skupin. 

Tabulka 1 udává dělení bezpilotních dopravních prostředků. Pokud i jedna charakteristika 

zasahuje do vyšší kategorie, je klasifikován v této kategorii. 

Tabulka 1 - Dělení bezpilotních dopravních prostředků  

(Zdroj: Barnhart, Introduction to unmanned aircraft systems) 

Kategorie 
Maximální vzletová 

hmotnost [kg] 
Běţná provozní 

výška [m] 
Rychlost [km/h] 

1 < 9 < 365 nad zemí < 190 

2 10-25 < 1000 nad zemí < 465 

3 < 600 < 5490 nad mořem  

4 > 600  jakákoliv rychlost 

5  > 5 490 nad mořem  
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2.1.1 Nepohyblivé nosné plochy  

Drony tohoto typu mají většinou kolové podvozky přizpůsobené pro vzletové a přistávací 

dráhy. Někdy také bývají vybaveny raketami pomáhající ke startu nebo zařízeními, která 

pomáhají při přistání. Konfigurace draku ve většině případů je s uţitečným zatíţením ve 

přední části trupu a pohonná jednotka se nachází v zadní části trupu. Palivová nádrţ je 

umístěna v blízkosti těţiště a ocasní plochy pro aerodynamickou stabilizaci jsou na konci 

trupu. Výhoda UAV s pevnými nosnými plochami je, ţe nabízí operátorům moţnost dlouhého 

doletu a dlouhou výdrţ ve vzduchu. Další výhodou oproti dronům s pohyblivými plochami je 

moţnost létat v mnohem vyšších nadmořských výškách. Nevýhodou těchto dronů je 

poţadavek na vzletovou a přistávací dráhu. Některé drony také potřebují prostředky, které 

jim umoţní dosáhnout rychlosti pro vzlet, jako například katapult. Příkladem bezpilotního 

letounu s nepohyblivými nosnými plochami je vojenský MQ-1 Predator (viz obrázek 1) 

letectva Spojených států. [2]  

 

Obrázek 1 - Dron s nepohyblivými nosnými plochami MQ-1 Predator  

(Zdroj: http://predator.turbosquid.com) 

2.1.2 Rotující nosné plochy  

V této kategorii zatím nedošlo k tak výraznému vývoji bezpilotních systémů jako  

u předešlého typu. To je poněkud překvapující s ohledem na výhody, které VTOL (Vertical 

Take-Off and Landing) drony přinášejí. To je nejspíše způsobeno tím, ţe existuje o hodně 

méně organizací, které mají zkušenosti s rotujícími plochami neţ s pevnými plochami. 

Nicméně i tyto drony jsou stále více k vidění. Všechny drony HTOL (Horizontal Take-Off and 

Landing) nabízejí delší dobu letu neţ drony VTOL. Tato skutečnost je ovlivněna hodně 

rozdíly v jejich provozních podmínkách a jejich spotřebou paliva. VTOL drony můţou mít 

několik různých podob. Nejběţnější jsou v podobě vrtulníku nebo se sklopným motorem. 

Největší výhodou těchto dronů je, ţe většina z nich nepotřebuje ţádnou dráhu ke startu  

http://predator.turbosquid.com/
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a přistání. Pro většinu navíc není potřebné ţádné zařízení ke startu nebo přistání, například 

startovací rakety, katapulty nebo sítě pro přistání. Na rozdíl od dronů s nepohyblivými 

nosnými plochami, VTOL dron můţe operovat na menším prostoru nebo dokonce na jednom 

místě. Tato vlastnost se vyuţívá především ke sledování.  

Menší rádiové vrtulníky mají výhodu ve velmi rychlé době nasazení. To je činí ideální pro 

pátrání a záchranu, pomoc při katastrofách a při trestné činnosti. Výhodou elektrických 

motorů oproti benzínovým je jejich niţší hlučnost, pokud se vyskytují v niţších výškách. 

Nevýhodou elektrických motorů je výdrţ baterie, která se pohybuje mezi 30-60 minutami. Na 

obrázku 2 se nachází dron DJI Phantom s pohyblivými nosnými plochami. [2]  

 

Obrázek 2 - Dron s pohyblivými nosnými plochami DJI Phantom  

(Zdroj: http://www.dronelife.com/cms/sites/default/files/product/0_0-2.jpg) 

2.2 Typy dronů  

Bezpilotní vzdušné prostředky mají obrovský nadčasový potenciál pro plnění četných úkolů 

v těţko dostupných terénech a jinak obtíţných podmínkách, nebezpečných pro lidskou 

obsluhu. Proto jsou v  současnosti drony pouţívány pro úkoly, jejichţ plnění je pro člověka 

riskantní, nákladné a stále se opakující. Níţe je uvedeno několik typů vyuţití dronů s krátkou 

charakteristikou. Největší pozornost je věnována popisu obchodních a soukromých účelů, 

kterým se věnuje tato diplomová práce. 

Cíl nebo návnada 

Tento typ poskytuje pozemním nebo leteckým vzdušným silám cíl, který simuluje nepřátelské 

letadlo nebo raketu. 

Průzkumník 

Hlavní funkce tohoto typu dronu je poskytnout přehled o bitevním a nebezpečném území 

a na území po přírodní katastrofě.  

http://www.dronelife.com/cms/sites/default/files/product/0_0-2.jpg
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Bojový 

Tento typ obsahuje UAV, které se starají o útočné mise se schopností zaútočit ve vysoce 

rizikových situacích. 

Výzkum a vývoj 

Do těchto typů řadíme bezpilotní dopravní prostředky, které jsou vyuţívány k dalšímu rozvoji 

bezpilotních technologií. Na těchto typech jsou testovány nové technologie, předtím neţ jsou 

začleněny do dalších bezpilotních dopravních prostředků s jiným úkolem.  

Obchodní a soukromé 

Tyto drony jsou speciálně navrţeny pro obchodní a soukromé účely. Zejména jsou pro tyto 

účely pouţívány drony v civilním sektoru například pro dopravu poštovních zásilek nebo 

kontrolní činnost. Nejčastěji se jedná o věci jako vakcíny, léky, baterie nebo náhradní díly do 

strojů, které by mohly být přepravovány právě pomocí dronů. 

V Evropě se drony pouţívají především pro kontroly bezpečnosti a provozuschopnosti 

infrastruktury ţelezničních tratí, přehrad, hrází a rozvodných sítí. Automobilka Škoda Auto 

testuje vyuţití dronů v provádění inventur ve vysokých regálových skladech. Drony by 

prováděly kontroly, jestli jsou palety v regálech na správném místě a jestli na nich leţí 

správné díly1.  

Další vyuţití je moţné v zemědělství pro přesnou a včasnou aplikaci hnojiv a ochranných 

prostředků. Odborníci také pracují na mikrodronech, které by umoţňovaly detekci úniku 

plynu, chemikálií nebo byly určeny pro umělé opylování rostlin.  

  

                                                
1
 http://archiv.ihned.cz/c1-64012540-skoda-auto-testuje-nasazeni-dronu-v-budoucnu-by-mohly-

provadet-inventury-ve-skladu 

http://archiv.ihned.cz/c1-64012540-skoda-auto-testuje-nasazeni-dronu-v-budoucnu-by-mohly-provadet-inventury-ve-skladu
http://archiv.ihned.cz/c1-64012540-skoda-auto-testuje-nasazeni-dronu-v-budoucnu-by-mohly-provadet-inventury-ve-skladu
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3 Prvky bezpilotních systémů  

V této kapitole se budeme zabývat prvky, které dohromady vytváří bezpilotní dopravní 

systémy. Většina civilních bezpilotních systémů se skládá z bezpilotního nebo dálkově 

pilotovaného zařízení, způsobu vypuštění do vzduchu, lidského činitele, uţitečného zatíţení, 

ovládacích prvků a datového a komunikačního spojení. Vojenské bezpilotní letadla mohou 

ještě zahrnovat výzbroj letadla. Na obrázku 3 můţeme vidět schéma, jak jsou jednotlivé 

prvky spojeny a vytváří bezpilotní systém. 

 

Obrázek 3 - Schéma prvků bezpilotního systému 

(Zdroj: Barnhart, Introduction to unmanned aircraft systems) 

3.1 Ovládací prvky  

3.1.1 Autopilot  

Schopnost bezpilotního systému vykonávat souhrn naprogramovaných instrukcí, bez zásahu 

obsluhy se nazývá autonomie. Plně autonomní bezpilotní systémy jsou schopny letět bez 

zásahu operátora celou dobu letu od vzletu aţ do přistání. Existuje několik variant autonomie 

od ţádné aţ po úplnou samostatnost. Bezpilotní dopravní prostředek můţe být obsluhován 

dálkovým ovládáním operátorem nebo dron můţe být stabilizován pomocí autopilota. 

Nejběţněji se pouţívá kombinace těchto dvou z důvodu, ţe kdyby byl odstraněn operátor, 

mohl by se dron zřítit. Autopilot sice ovládá vše od vzletu do přistání, ale operátor pozemní 

stanice můţe zasáhnout do řízení v případě mimořádné události, aby se předešlo nebezpečí. 

Autopilot vede drony po předem určené dráze přes vybrané traťové body. V posledních 

Bezpilotní 
systém 

Bezpilotní 
zařízení 

Způsob 
vypouštění 

Lidský 
činitel 

Užitečné 
zatížení 

Datové a 
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letech uţ se systémy autopilota rozšířily i do malých „hobby“ dronů. Tyto systémy nabízejí 

mnoho provozních výhod, které mají i větší drony. Série autopilotů Cloud Cap Technology’s 

Piccolo nabízí kontrolu stabilizace, autonomní vzlet a přistání a navigaci přes předem určené 

body. [3] 

Systémy autopilota jsou navrhovány s redundantními technologiemi. Redundantní 

technologie jsou instalovány z důvodu bezpečnosti, v případech kdyby došlo ke ztrátě 

spojení mezi dronem a pozemní řídící stanicí. Existuje mnoho způsobů, jak se tyto systémy 

spouštějí. Nejčastěji se uplatňuje vytvoření profilu se ztrátou spojení, kdy se do systému 

nahraje předem určená dráha, výška a rychlost letu. Pokud je jiţ dron vypuštěn, je moţné 

postupně upravovat profil ztráty spojení v případě potřeby z pozemní stanice. Ztratí-li se 

kontakt mezi dronem a pozemní stanicí, autopilot spustí naprogramovaný profil při ztrátě 

spojení. Další moţné postupy při ztrátě spojení: 

 Let na bod na trase, kde je jisté, ţe dojde k obnovení signálu 

 Návrat k první bodu na trase, kde se dron pohybuje, dokud neobnoví signál 

 Dron zůstane na aktuálním kurzu po určitou dobu, kdy se snaţí o navázání 

komunikace 

3.1.2 Pozemní ovládací stanice  

Pozemní ovládací stanice je řídící centrum na zemi nebo na vodě, které poskytuje zázemí 

pro lidské řízení dronů ve vzduchu nebo ve vesmíru. Tyto řídící centra se liší ve velikosti. 

Dron můţe být ovládán malým ručním vysílačem, nebo můţe být ovládán ze samotného 

střediska s více pracovišti. Velké vojenské drony potřebují pozemní ovládací stanice s větším 

počtem personálu, který dron obsluhují. Jedním z hlavních cílů pro budoucí provoz 

bezpilotních dopravních prostředků, bude poţadavek na jednu posádku, provozovat více 

dronů z jednoho pozemního stanoviště. Kaţdé stanoviště se skládá minimálně z operátora 

a snímací stanice. Operátor se stará o provoz dronů a jejich systémů. Účelem stanice je 

ovládat provoz uţitečných zatíţení a rádiovou komunikaci. Existuje mnoho dalších operací, 

které můţe pozemní stanice provádět. To se odvíjí od sloţitosti bezpilotních dopravních 

prostředků, kdy můţe být zapotřebí více ovládacích stanic. Pro většinu malých dronů je 

dostačující i jen jeden operátor. 
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3.2 Datové a komunikační spojení  

Tato kapitola se věnuje tomu, jak se přijímají a odesílají řídící pokyny mezi řídící pozemní 

stanicí, autopilotem a dronem. Tyto spojení dělíme na dvě kategorie, rádiové frekvence na 

dohlednost a za hranici dohlednosti. 

3.2.1 Rádiové frekvence na dohlednost  

Operace tohoto typu se vztahují k provozu dronů prostřednictvím rádiových vln. Tyto 

frekvence jsou obvykle přenášeny na 915 MHz, 2,45 GHz nebo 5,8 GHz. Na těchto 

frekvencích pracují nelicencované drony. Nejčastěji jde o průmyslové, vědecké a lékařské 

operace. Nevýhodou tohoto frekvenčního pásma je jejich široké vyuţití, coţ často vede 

k rušení signálu, které můţe způsobit ztrátu komunikace s pozemní stanicí. Jiné frekvence 

310-390 MHz, 405-425 MHz a 1350-1390 MHz jsou frekvence, které vyţadují licenci. [3] 

3.2.2 Za hranici dohlednosti  

Při těchto spojení se vyuţívá komunikace přes satelit nebo další přenosové zařízení, obvykle 

další dron. Tento přenos spojení se u většiny dronů nepouţívá. Ve většině případů bývají 

drony vyuţívány v rozsahu dohlednosti. Vyuţití dronů za hranici dohlednosti jsou především 

armádní drony pracující na frekvenci 12-18 GHz. Nevýhodou při tomto způsobu spojení je, 

ţe dochází i k několika vteřinovým zpoţděním při přenosu spojení z přenosových zařízení. 

Toto zpoţdění je způsobeno průchodem signálu přes více stanic. [3] 

3.3 Užitečné zatížení  

Drony, které jsou určeny k plnění určitých úkolů, obvykle vyţadují uţitečné zatíţení. Uţitečné 

zatíţení můţe slouţit ke sledování, dodávce zbraní, průzkumu nebo k doručení nákladu. 

Drony bývají navrhovány tak, aby byly schopné vykonávat funkci, pro kterou byly navrţeny. 

Při navrhování se klade největší důraz na velikost a hmotnost uţitečných zatíţení a na jejich 

rychlou a snadnou výměnu při poruše. Nejčastěji bývají drony navrhovány s maximální 

hmotností uţitečného zatíţení na méně neţ 2 kg. Nejvyuţívanější zatíţení bývají kamery pro 

sledování, infrakamery pro sledování teploty a laserové zařízení, které slouţí k měření 

vzdálenosti k cíli.  

3.4 Způsob vypuštění  

Způsob vypuštění dronů do vzduchu je jedním z nejnáročnějších aspektů v jejich provozu. 

Na druhou stranu existují drony, které nepotřebují ţádné komplikované postupy nebo 

podpůrné prostředky pro vzlet. Pro větší bezpilotní letadla platí postupy, které připravují 

specializovaní pracovníci. Pro tyto letadla je nutné zajistit potřebnou délku startovací dráhy 

a zařízení, která jim umoţní odstartovat. Nejčastěji se jedná o katapulty, pozemní tahače 
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nebo automobily. Katapulty pracují na principu dostat dron na cestovní rychlost na velmi 

krátké vzdálenosti. Mezi nejběţnější způsoby přistání patří přistání na trávu, zachycení do 

sítě nebo zachycení do speciálních háků. 

Malé drony nejsou takto náročné, co se týká komplikovaných postupů a zařízení. Pro většinu 

stačí pouze vhodná startovací a přistávací plocha. Některé typy dronů mohou být vypuštěny 

z ruky a přistávají pomocí padáků. 

3.5 Lidský činitel  

Nejdůleţitějším prvkem pro provoz dronů je lidský činitel, který je stále vyţadován pro 

ovládání dronů. Do lidského činitele řadíme pilota na zemi a pozemní personál, který se 

stará o obsluhu systémů dronů. V závislosti sloţitosti systému ovládaného dronu, mohou tyto 

pozice být také kombinovány. Stále se zvyšující technologické schopnosti vedou k stále 

menšímu vlivu člověka na rozhodování. Podobně jako u dopravních letadel, je kladen čím 

dál tím větší důraz na automatizaci a na co nejmenší zásahy člověka do systému. 

V současnosti je ale za bezpečný provoz dronů zodpovědný pozemní pilot nebo personál. 
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4 Drony v České republice  

Není to v lidských dějinách poprvé, kdy je lidstvo překvapeno, kdyţ technologie předeţene 

naši připravenost ji vyuţít. Tentokrát jsou to bezpilotní letecké systémy, které předbíhají 

pravidla a zákony.  Ředitel Sekce letových standardů Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní 

letectví (ÚCL) v pořadu DVTV2 dne 27. ledna 2015 přiznal, ţe zákony a státní správa v tomto 

případě zcela zaspaly. Z hlediska černého trhu je podle něj situace v České republice mimo 

kontrolu. Není totiţ moţné z personálních důvodů ÚCL černý trh hlídat u kaţdého obchodu 

a postihovat všechny jeho provozovatele.  

Drony nejsou pouze nástroje na zabíjení a nezákonné sledování, jak je prozatím vnímá 

široká veřejnost. Nejedná se pouze o vojenské stroje, které odpalují rakety na teroristy někde 

na Blízkém východě. Hodně lidí v nich vidí po prudkém sníţení hmotnosti, rozměrů a hlavně 

ceny oblíbené „hračky“ pro nejrůznější vyuţití. Nárůst popularity a další očekávaný pokles 

cen jsou předpokladem, ţe v dalších letech dojde k jejich ještě masivnějšímu rozšíření. Proto 

by byla škoda se v následujících měsících a letech unést populisticky motivovanou 

a zbytečnou regulací provozu bezpilotních leteckých prostředků. Tyto kroky by mohly vést ke 

zničení perspektivního odvětví a tím znemoţnit tvorbu nových pracovních míst.  

Od roku 2010 se velmi sníţila cena, za jakou lze pořídit dron. Ve zmiňovaném roce 2010 se 

cena profesionálního dronu pohybovala okolo jednoho aţ dvou milionu korun a cena hobby 

dronu se pohybovala okolo 100 tisíc Kč. V roce 2015 se profesionální drony prodávají okolo 

půl milionu korun a drony určené pro zábavu stojí okolo 20 tisíc Kč. V současné době je 

moţné koupit modely i za tři tisíce korun, ale tyto drony jsou povaţovány spíše za hračky. [4] 

Podle současných pravidel létání dronem není zapotřebí mít dron evidován ani mít licenci 

k létání pro drony do hmotnosti 20 kg. Zároveň není zapotřebí ţádná licence, pokud jsou 

pouţívány jen k rekreačním a sportovním účelům. Pokud jsou ale vyuţívány k výdělečné, 

experimentální nebo výzkumné činnosti, licence je nutná.  

Létání je zakázáno nad zabydleným územím nebo místem, kde se shlukují lidé. ÚCL uţ 

rozdal několik pokut v řádech desetitisíců korun. Mezi nejčastější přestupky jsou létání nad 

lidmi při koncertech, sportovních akcích a jiných shromáţdění nebo létání nad veřejnými 

obydlenými prostory bez povolení. 

  

                                                
2
 http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-

zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/ 

http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/
http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/
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4.1 Legislativa  

Zákon o civilním letectví z roku 1997 ţádné drony neuvaţoval a do budoucna se počítalo jen 

s modeláři. Proto je nutnost získat licence ÚCL vyţadována jen u strojů těţších neţ dvacet 

kilogramů. Jenţe jak vývoj směřuje k prudké miniaturizaci, tak drony se zavěšenou kamerou 

dnes mohou váţit i méně neţ jeden kilogram.  

Některé členské státy Evropské unie (EU)3 jiţ přijaly národní legislativní pravidla pro 

schvalování a udělování licencí pro drony lehčí neţ 20 kg. Tyto země učinily tyto kroky ve 

snaze umoţnit a mít pod kontrolou provoz dronů na národní úrovni. Nevýhodou těchto kroků 

je neschopnost v rámci EU vyuţít výhod vzájemného uznávání licencí. Tímto krokem se tak 

omezují celoevropské aktivity pro výrobce a provozovatele dronů. [5] 

Stávající schvalovací postupy neposkytují spojitý rámec s nezbytnými právními zárukami 

z hlediska bezpečnosti, ochrany soukromí a spolehlivosti. I přes nedostatky v národních 

a evropských pravidlech se drony objevují v praxi. Navíc technické a provozní poţadavky 

jsou nutné pro usměrňování vývoje dronů.  

4.1.1 Doplněk X – Bezpilotní systémy  

Obecně provoz bezpilotních systémů v České republice upravuje zejména  

Doplněk X - Bezpilotní systémy. Návrh znění Doplňku X ve své první verzi byl poprvé 

veřejnosti prezentován v květnu roku 2008 v rámci leteckého předpisu L 2, Pravidla létání. 

Tento doplněk uţ s miniaturními drony počítá, na rozdíl od zákona o civilním letectví. 

Doplněk X je soustředěn do předpisu L 2 z důvodu uţívání jednotných pravidel provozu 

a sdílení společného vzdušného prostoru.  

Doplněk X obsahuje základní společná pravidla a poţadavky pro bezpilotní systémy. 

Provozní omezení pro bezpilotní systémy jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti ostatního 

letového provozu a ochranu osob a majetku na zemi. Zároveň představují ucelený návod pro 

uţivatele pro bezpečné provozování bezpilotního systému.  

Text Doplňku X od té doby prochází mnohými úpravami, zejména po připomínkách 

veřejnosti, které jsou důleţitým předpokladem pro jeho finalizaci. I přes neustálé připomínky 

není text z pochopitelných důvodů stále úplný a konečný. Pořád dochází k novým 

zkušenostem s provozem bezpilotních systémů a vývoji národních a mezinárodních 

předpisů, podle kterých je Doplněk X dle potřeb doplňován a upravován. Přesto by měl být 

stanoven zákon, který by tuto problematiku obsahoval ve větším měřítku neţ právě Doplněk 

X.  

                                                
3
 Švédsko, Francie, Dánsko, Itálie, Německo, Česká republika, Lotyšsko a Anglie (do 4/2014) 
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Tento doplněk řadí bezpilotní letadla a drony do čtyř kategorií podle vzletové hmotnosti. 

Jedná se o kategorii do 0,91 kg, od 0,91 kg do 7 kg, mezi 7 – 20 kg a poslední je kategorie 

nad 20 kg. U kaţdé kategorie se liší povinnosti a podmínky, za kterých lze létat. V příloze 1 

a v příloze 2 jsou znázorněny prostory, ve kterých se jednotlivé drony dle kategorií mohou 

pohybovat. Zatímco u rekreačního létání s malými drony jsou omezení minimální, veškeré 

komerční aktivity vyţadují povolení k létání od ÚCL, získání licence pro dron i pilota a také 

platné pojištění. [6]  

Dron musí být neustále v dohledu. Při létání podle obrazu z kamery musí být zajištěn člověk, 

který dron sleduje fyzicky. Před kaţdým letem se dron musí zkontrolovat a neustále by se 

měl sledovat stav baterie.  

Někteří zákazníci, kteří si dnes kupují drony jako své nové hobby, občas narušují zakázaná 

letová pásma. Především je výslovně zakázáno létat nad lidmi a obydlenými oblastmi bez 

povolení. Protoţe lidé bohuţel tyto pravidla vůbec neznají, natoţ přísné bezletové zóny nad 

elektrárnami, továrnami, důleţitými památkami a významnými budovami, vznikají konfliktní 

situace. Proto je důleţitým aspektem, na který by měl být v současné době kladen důraz, 

osvěta ohledně dodrţování předpisů a bezpečnosti provozu dronů. Kdy pravidla musí platit 

pro všechny bez výjimky, a ti kteří je porušují, nesmí uniknout potrestání.  

4.1.2 Úprava legislativy  

Jedním z aktuálních témat současného trhu bezpilotních leteckých technologií je vyváţení 

dynamického rozvoje UAV technologií. Je nutné při zvyšující se dostupností UAV prostředků 

a komponent zachování společensky přijatelné míry rizik provozu. Nové normy musí svými 

poţadavky pokrývat chráněné zájmy občanů především pak bezpečnost, pojištění, 

spolehlivost a ochranu soukromí a údajů. Cílem je zároveň dosáhnout stanovení pravidel pro 

regulaci trhu při zachování poţadovaných záruk bezpečnosti. Nové standardy by měly 

obsahovat striktní pravidla zajištění bezpečnosti, přísné kontroly ochrany soukromí a dat, 

kontroly zajištění bezpečnosti a právní rámec pro závazky a pojištění. [5] 

V lednu 2015 se ve sněmovním podvýboru pro ochranu soukromí začalo debatovat, zda je 

aktuální právní úprava v ČR v oblasti dronů dostatečná z hlediska ochrany soukromí a jak 

případně zákony ohledně dronů změnit. Ochrana soukromí je bouřlivým rozvojem 

bezpilotních letounů ohroţena a lze předpokládat, ţe si lidé na situace, kdy budou sledováni, 

budou časem stěţovat. Cílem debat je zasadit provoz dronů do přesně stanovených norem. 

Bude muset dojít ke změnám v zákoně o civilním letectví a pravděpodobně i v ochraně 

osobních údajů. [4] 
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Ve zvaţovaných úpravách by se mělo do zákona o civilním letectví umístit jednoznačný 

odkaz na zákon o ochraně osobních údajů. Jelikoţ příprava zákona trvá dlouho 

a technologický vývoj je rychlejší, je proto snaha dávat změnám zákona obecný rámec 

a nechat konkrétní provozování na pravidlech niţší úrovně (např. vyhláškách), které lze 

rychleji změnit a upravit. [7]  

Další úprava by se měla týkat povinnosti prodejců uvádět v dokumentaci výrobku nebo dávat 

k výrobkům leták s upozorněním na nutnost respektovat soukromí. Navíc stanovit pro 

kaţdého majitele dronu s hmotností nad 500 gramů povinné pojištění za případnou škodu.  

Stanovit minimální výšku letu nad cizím soukromým pozemkem je jedním z dalších bodů, 

který by mohl pomoci správnému rozvoji bezpilotních dronů.  

Zákony na ochranu soukromí jsou v České republice velmi přísné, a proto je pořizování 

záznamů z kamer dronů omezeno pouze na soukromé pouţití. Při umístění videa na internet 

nebo při jiné formě zveřejnění je nutné vymazat části záznamu nebo rozmazat obličeje lidí, 

kteří byli zachyceni na záznamu bez jejich přímého souhlasu. V opačném případě hrozí 

pokuta od Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).  

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2014 aktualizované stanovisko vztahující se 

na vpád dronů do soukromí a jejich provoz. Stanovisko udává, ţe kaţdý provozovatel 

bezpilotního dronu pořizující záznam, musí po ukončení letu prověřit, zda nedošlo 

k zachycení jiných fyzických osob. Pokud k takovému zachycení došlo, je provozovatel 

povinen tento záznam zlikvidovat. [8] 

V současné době v ČR za stávajících podmínek působí pouhá desítka profesionálních 

provozovatelů bezpilotních leteckých prostředků. Zavedením mnoha restriktivních omezení, 

by však vedlo k ignorování přísné legislativy a další expanzi černého trhu. Ve Spojených 

státech je například legislativa pro vyuţití dronů v zemědělství tak přísná, ţe farmářům se 

vyplatí provozovat drony načerno. Vycházejí z předpokladu, ţe stát není schopen všechny 

zemědělce hlídat a následně pokutovat. [9]  

Podobné potíţe s drony v zákonech mají i v dalších zemích, kde jsou tyto letouny uţ daleko 

víc rozšířené mezi lidmi neţ v Česku. Na rozšíření dronů reagovala i Evropská komise, která 

zahájila v roce 2014 dokumentem D 122 přípravu legislativy pro regulaci bezpilotních letadel 

pro civilní vyuţití.  

Vyšší bezpečnosti bude dosaţeno pravidelnými kontrolami povinností všech zúčastněných 

stran, které se budou podílet na provozu dronů. Kaţdý kdo si pořídí dron musí znát pravidla 

a musí být připraven řešit námitky osob, jejichţ snímky byly pořízeny třeba i náhodně.  
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4.2 Postup k zisku licencí  

Pokud někdo chce létat s bezpilotním prostředkem za úplatu, tzn. kdy fotografie nebo video 

z letu bude prodávat nebo pouţívat pro vlastní komerční činnost, musí splnit určité podmínky 

k získání povolení provozovat letecké práce. Nejprve je nutné získat povolení k létání letadla 

bez pilota na palubě. Obecný postup se skládá z následujících kroků: 

 Podání ţádosti včetně příloh  

 Vyhodnocení dodaných dokumentů  

 Zaplacení správního poplatku  

 Vydání rozhodnutí o povolení k létání s omezením (tzv. ţákovské)  

 Podání ţádosti o odstranění omezení  

 Přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pilota, fyzická kontrola 

systému  

 Výzva k zaplacení správního poplatku  

 Rozhodnutí o vydání/nevydání povolení k létání letadla bez pilota  

Podání ţádosti a příloh musí obsahovat: vyplněný formulář, barevnou fotografii bezpilotního 

prostředku, blokové schéma zapojení palubní elektroinstalace, bezpečnostní dokumentaci 

s řešením nouzových postupů, provozní příručku, kopii osvědčení o uzavření pojištění 

odpovědnosti, postupy zajišťující bezpečnost (ochrana před protiprávními činy) a doklady 

o vlastnictví4. 

Po získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě sice můţeme s dronem létat, 

nicméně stále nejsme oprávněni k létání za úplatu. V případě, ţe zamýšleným účelem 

provozu bezpilotního systému je provozování leteckých prací (§ 73 leteckého zákona) se 

obecný postup k získání tohoto povolení skládá z následujících kroků: 

 Podání ţádosti včetně příloh 

 Vyhodnocení dodaných dokumentů 

 Výzva k zaplacení správního poplatku  

 Vydání rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k provozování leteckých prací  

Celkové poplatky za vyřízení všech potřebných povolení jsou okolo 22 400 Kč. Výpočet je 

znázorněn v tabulce 2. V České republice se o pojištění dronů stará především společnost 

Allianz, která nabízí roční sazbu pojistky pro ČR okolo 8 000 Kč a pro Evropu 9 800 Kč5. 

Výše správních poplatků pro získání povolení k létání jsou 4 400 Kč a správní poplatek pro 

získání povolení k provozování leteckých prací je 10 000 Kč. 
                                                
4
 http://www.caa.cz/file/6048 

5
 http://byznys.lidovky.cz/cesi-stale-casteji-pojistuji-sve-drony-boji-se-skod-na-majetku-i-zdravi-1mg-

/moje-penize.aspx?c=A150310_163840_moje-penize_mmu 

http://www.caa.cz/file/6048
http://byznys.lidovky.cz/cesi-stale-casteji-pojistuji-sve-drony-boji-se-skod-na-majetku-i-zdravi-1mg-/moje-penize.aspx?c=A150310_163840_moje-penize_mmu
http://byznys.lidovky.cz/cesi-stale-casteji-pojistuji-sve-drony-boji-se-skod-na-majetku-i-zdravi-1mg-/moje-penize.aspx?c=A150310_163840_moje-penize_mmu
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Tabulka 2 - Poplatky za vyřízení povolení 

(Zdroj: http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/budu-chtit-provozovat-bezpilotni-letadlo-jak-postupovat) 

Správní poplatky k povolení létání s bezpilotním letadlem 4 400 Kč 

Pojištění 8 000 Kč 

Správní poplatek k povolení provozování leteckých prací 10 000 Kč 

Celkem 22 400 Kč 

 

Protoţe se riziko poškození cizího majetku či úrazu nevyplácí bagatelizovat, narůstá počet 

uzavřených pojištění. V mnoha případech, ale majitelé dronů při menších škodách stále 

spoléhají jen na ústní dohodu. Nehody dronů jsou stejně jako klasické letecké nehody 

vyšetřovány velice detailně. Proto se majitelé snaţí procesu vyšetřování vyhnout, dokud to 

jde.  

Provoz bezpilotních letadel za účelem leteckých prací bez patřičných povolení ÚCL není 

povolen. Jako první myšlenka vyhnout se poplatkům za vyřízení všech povolení a pojištění 

se zdá lákavá. Hlavně z důvodů nedostatku personálu, který provoz hlídá. Pokud ale ÚCL 

zjistí, ţe provoz probíhá bez platných potřebných povolení, můţe zahájit sankční řízení. 

V poslední době ÚCL zahájil velké mnoţství správních řízení s lidmi a firmami, kteří podnikají 

bez povolení k leteckým pracem nebo létají v rozporu s platnou legislativou6. V textu dále je 

uveden seznam moţných trestů. 

 ÚCL můţe udělit pokutu aţ do výše 5 000 000 Kč 

 Za porušení předpisů nehrozí jen pokuty, ale i trestně právní zodpovědnost 

 Správní řízení můţe být zahájeno aţ tři roky zpětně, od doby kdy byl přestupek 

spáchán 

 Obvinění pro neoprávněné podnikání (trest odnětí svobody aţ na osm let7)  

Jak uţ bylo zmíněno výše, bezpilotní letadla je obecně moţné provozovat pouze 

s povolením ÚCL na základě splnění všech poţadavků. Jedná se zejména o povolení 

k létání (§ 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví8) a dále o povolení k provozování 

leteckých prací, leteckých činností pro vlastní potřebu nebo k provozování obchodní letecké 

dopravy. V tabulce 3 můţe vidět přehled ţádostí a vydaných povolení k létání bezpilotních 

letadel určených k jiným účelům neţ rekreaci a sportu. Ke dni 3. 4. 2015 bylo na Úřadu pro 

civilní letectví evidováno 94 pilotů bezpilotních letadel9.  Na seznamu provozovatelů 

                                                
6
 http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-

zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/ 
7
 http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-251/ 

8
 http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DBFE6B7E-815D-4F11-94D2-

601262631A71/0/zakon_o_cl_uplne_zneni.pdf 
9
 http://www.caa.cz/file/6236 

http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/budu-chtit-provozovat-bezpilotni-letadlo-jak-postupovat
http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/
http://video.aktualne.cz/dvtv/tisice-bezpilotnich-dronu-v-cesku-porusuji-zakon/r~57bf54c0a5f211e4a7d8002590604f2e/
http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-251/
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DBFE6B7E-815D-4F11-94D2-601262631A71/0/zakon_o_cl_uplne_zneni.pdf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DBFE6B7E-815D-4F11-94D2-601262631A71/0/zakon_o_cl_uplne_zneni.pdf
http://www.caa.cz/file/6236
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leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly bylo ke dni  

31. 3. 2015 na ÚCL  evidováno celkem 12 drţitelů povolení10. Například ve Francii počet 

udělených licencí pro obsluhu dronů od prosince 2012 do února 2014 vzrostl z 86 na 431. Ve 

Švédsku a Anglii bylo také do roku 2014 vydáno více neţ 200 licencí. [5] 

Tabulka 3 - Povolení vydaná Úřadem civilního letectví v ČR 

(Zdroj: http://ihned.cz/c1-63401520-dron-az-do-vasi-loznice) 

 
2012 2013 2014 

Ţádosti o povolení k létání 20 43 88 

Vydaná povolení k létání 3 26 41 

Ţádosti o letecké práce 0 2 12 

Vydaná povolení k provozování leteckých prací 0 0 9 

4.3 Způsoby ochrany 

Pokud se nějaký dron nachází nad zakázaným územím, upřednostňuje se v současné době 

sledování dronu k jeho majiteli, který je poté zadrţen a souzen podle zákona. Zvaţují se 

další různé varianty, které by zabránily výskytu dronů nad zakázanými oblastmi. Jedná se 

o sestřelení nebo zachycení do sítě. Další moţností je, pokud někdo nechce, aby mu nad 

pozemkem létaly drony můţe si pořídit rušičku. Rušička je vlastně síť antén, která zaplní 

spektrum nad nemovitostí náhodným signálem, který vyruší komunikaci mezi dronem 

a ovládacím zařízením.  

Protoţe pouţívání rušiček je trestné, hledá se jiný způsob jak dronům zabránit létat do 

zakázaných zón. Řešením můţe být databáze zakázaných zón, do kterých by drony 

nemohly vletět. Databáze by obsahovaly souřadnice míst, kterým by se drony vyhnuly nebo 

upozornily operátora, ţe v daném místě je zakázaný letový prostor. Profesionální drony touto 

technologií jiţ disponují a automaticky se těmto prostorům vyhnou, jedná se například 

o letiště, elektrárny, vojenské základny, nemocnice a školy. 

Projekt No Fly Zone11 zamýšlí vybudování takovéto databáze pro celý svět. Kaţdý kdo chce, 

aby se drony vyhnuly jeho pozemku, si můţe na webu projektu zaregistrovat do databáze 

svou nemovitost. K této databázi budou mít přístup výrobci dronů, kteří nastaví zadané 

adresy nemovitostí do kaţdého nového dronu. V praxi by omezení vypadala tak, ţe dron 

nevletí do nepovolených prostorů, zakázané území oblétne nebo se vypne nahrávání 

obrazu. Nejtěţší záleţitost pro úspěch projektu No Fly Zone bude přesvědčit výrobce dronů, 

aby tuto databázi respektovali. Nejobtíţnější to bude zejména pro výrobce z Číny, kteří 

podobná omezení zpravidla nedodrţují.   

                                                
10

 http://www.caa.cz/file/7239 
11

 https://www.noflyzone.org/ 

http://ihned.cz/c1-63401520-dron-az-do-vasi-loznice
http://www.caa.cz/file/7239
https://www.noflyzone.org/
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5 Amazon – Prime Air  

Prime Air je dron od americké společnosti Amazon, která se věnuje prodeji zboţí na 

internetu. Drony Prime Air budou určeny pro přepravu objednaného zboţí z center 

společnosti přímo k zákazníkovi. Drony společnosti Amazon jsou malé bezpilotní zařízení 

s osmi elektrickými motory, vyuţívající GPS navigaci. Prime Air je navrţen s osmi motory 

z důvodu, kdyby došlo k poruše jednoho motoru, bude pořád moţné zásilku bezpečně 

doručit zákazníkovi. Díky vyuţití elektrických motorů, jsou drony šetrnější k ţivotnímu 

prostředí neţ dodávkové vozy. Obrázek 4 ukazuje, jak by drony Prime Air doručující zásilky 

mohly vypadat. 

Společnost Amazon prohlašuje, ţe drony budou schopny dodávat objednávky zákazníků 

váţící do 2,3 kg v okruhu 16 km od centra, kde je zboţí uloţeno, do třiceti minut od 

objednání. Cílem Amazonu je s drony létat v prostoru 60 m nad budovami do výšky 150 m. 

V tomto rozmezí by létaly drony váţící maximálně 25 kg. Létalo by se po přesně určených 

koridorech s rychlostí aţ 80 km/h12. Zásilky pod 2,3 kg představují 86% všech zásilek 

Amazonu13. Proces doručení začne vyzvednutím zásilky dronem na odběrném místě 

v centru společnosti. Poté je pomocí GPS zaměřena adresa pro doručení. Po příletu je 

balíček uvolněn na adrese doručení. 

 

 

Obrázek 4 - Prime Air  

(Zdroj: http://www.cdispatch.com/images/articles/l_fc4ib124201381114AM.jpg) 

  

                                                
12

 http://www.svethardware.cz/amazon-testuje-drony-jen-600-metru-za-hranicemi-usa/40268 
13

 http://www.forbes.com/sites/matthickey/2013/12/01/meet-amazon-prime-air-amazons-delivery-by-
aerial-drone-project/ 

http://www.cdispatch.com/images/articles/l_fc4ib124201381114AM.jpg
http://www.svethardware.cz/amazon-testuje-drony-jen-600-metru-za-hranicemi-usa/40268
http://www.forbes.com/sites/matthickey/2013/12/01/meet-amazon-prime-air-amazons-delivery-by-aerial-drone-project/
http://www.forbes.com/sites/matthickey/2013/12/01/meet-amazon-prime-air-amazons-delivery-by-aerial-drone-project/
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Dne 8. dubna 201514 obdrţel internetový obchod Amazon od amerického Federálního úřadu 

pro letectví (anglicky Federal Aviation Administration, zkratka FAA) svolení k testování 

bezpilotních dronů. Ţádost o povolení podal uţ v červenci 2013. Podle vydaného certifikátu 

se lety mohou konat pouze za denního světla, v maximální výšce 120 m a nesmí létat 

rychleji neţ 160 km/h. Drony se zároveň nesmí ztratit z dohledu operátorů, kteří musí mít 

poţadované licence. Dalšími podmínkami jsou létání pouze za vhodných povětrnostních 

podmínek a v případě moţného ohroţení lidí nebo majetku musí operátor okamţitě přerušit 

let. Zároveň musí Amazon hlásit FAA podrobnosti z průběhu testování. To zahrnuje počet 

zkušebních letů, neobvyklé problémy nebo ztrátu spojení při řízení. [10] 

Amazon však s navrhovanými podmínkami nesouhlasí a dál bude testovat své drony mimo 

Spojené státy americké. Amazonu nevyhovují podmínky, protoţe jsou podle nich přísná. 

Zásadní problém je v testování pouze za přímé viditelnosti dronu. Amazon totiţ jiţ testuje 

automatické operace mimo dosah vizuálního kontaktu, které je v jiných zemích dovoleno.  

V únoru 2015 FAA navíc zveřejnila navrhovaná pravidla pro drony lehčí neţ 25 kg. Podle 

těchto pravidel musí mít všichni operátoři pilotní licenci na drony a drony musí být během 

provozu stále na dohled. Z tohoto závěru se jeví jako nepravděpodobné doručovat zásilky, 

aby bylo zachováno pravidlo dohledu po celou dobu letu. Nicméně tyto pravidla jsou pouze 

navrhovaná a konečná budou aţ na konci roku 2015. Proto Amazon navrhne novou ţádost 

o testování. [11] 

Společnost Amazon je jedna z nejúspěšnějších firem v prodeji zboţí na internetu. Přesto se 

na její adresu objevuje kritika. Časté jsou stávky pracovníků v Německu a nedávné šetření 

BBC15 ukázalo psychické a fyzické následky z poţadované práce, kterou odvádí 

zaměstnanci ve skladech. Z těchto skutečností se můţe zdát, ţe informace o doručování 

balíčků prostřednictvím dronů se jeví jako odvedení pozornosti od těchto problémů. [12] 

Nabízí se otázka, jestli je doručování pomocí dronů efektivním způsobem doručování 

zásilek. Většinou se malé objednávky v centru konsolidují do větších zásilek, a ty jsou 

rozváţeny s dalšími zásilkami pomocí nákladních automobilů do míst, kde ţijí zákazníci 

blízko u sebe. Dalším problémem můţe být velký počet operátorů, kteří by se o drony museli 

starat. Velkým nebezpečím pro tuto sluţbu bude skutečnost, zda se lidé nerozhodnou udělat 

sport z kradení a střílení těchto bezpilotních zařízení. Velké potíţe by činilo doručování 

v hustě obydlených městských oblastech nebo během nákupní špičky, například během 

vánoc. Z tohoto důvodu se nezdá doručování zásilek pomocí dronů velmi efektivní. Proto se 

                                                
14

http://www.faa.gov/uas/legislative_programs/section_333/333_authorizations/media/amazon_com_1
1290.pdf 
15

 http://www.businessinsider.com/bbc-undercover-investigation-at-amazon-finds-job-could-cause-
mental-and-physical-illness-2013-11 

http://www.faa.gov/uas/legislative_programs/section_333/333_authorizations/media/amazon_com_11290.pdf
http://www.faa.gov/uas/legislative_programs/section_333/333_authorizations/media/amazon_com_11290.pdf
http://www.businessinsider.com/bbc-undercover-investigation-at-amazon-finds-job-could-cause-mental-and-physical-illness-2013-11
http://www.businessinsider.com/bbc-undercover-investigation-at-amazon-finds-job-could-cause-mental-and-physical-illness-2013-11
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spíš jeví, ţe Amazon se snaţí nabídnout zákazníkům novou sluţbu, aby zakryl skutečnost 

prohlubující se krize jeho obchodního modelu. Podle reakcí v tisku a na sociálních sítích, se 

jim tento úkol podařil. [13]  

Na jednu stranu mají drony Prime Air potenciál vylepšit dodávku zásilek a poskytnout nové 

sluţby. Na druhou stranu mohou působit různá rizika a nepříjemnosti, jako například hluk 

a obavy o bezpečnost, kdy dron můţe také ublíţit. Například, kdyţ bude doručovat zásilku, 

mohou listy vrtulí ublíţit dítěti nebo psovi. Z tohoto důvodu, by kaţdý dům potřeboval 

speciální přistávací plochu.  

6 Flying Donkey  

6.1 Situace v Africe  

V příloze 3 si na obrázku můţeme všimnout mapy Afriky, kde si můţeme představit velikost 

potenciálu, který se v Africe nachází. Kontinent pokrývají všechny prosperující země od 

Spojených států amerických, Číny, Indie a států západní a východní Evropy. Afrika je 

kontinent s velkým potenciálem, který má ale problémy s rozvojem. Do roku 2050 se 

očekává, ţe populace v Africe naroste o více neţ 50% zatímco v Evropě bude populace 

ubývat. Z důvodu velkých investic jsou africké státy řazeny mezi nejrychleji rostoucí 

ekonomiky podle růstu HDP. Do roku 2015 se nacházelo mezi prvními deseti nejrychleji se 

rozvíjejícími ekonomikami sedm afrických zemí s růstem okolo 7 aţ 8 %16.  

Vzhledem k výraznému rozvoji na Africkém kontinentě se nestíhají budovat kvalitní silniční 

sítě a proto, bude muset být doprava doplněna i jinými způsoby. Projekt přepravy nákladu 

pomocí dronů, se začíná budovat převáţně v oblastech se špatnou dopravní obsluţností. 

Základní myšlenka je přehodnotit stávající nedostatečně vyvinuté silniční sítě a vysoké 

investice do jejich vybudování a zváţení vyuţití technologie dronů. Takţe bude moţné 

vytvořit síť uzlů, kde budou bezpilotní prostředky přepravovat zboţí mezi pozemními 

stanicemi. Tím vznikne nový typ dopravní infrastruktury. Předpokládá se, ţe zavedení 

bezpilotních dronů do provozu zvýší pracovní příleţitosti, usnadní přepravu mezi jednotlivými 

místy a pomůţe společnosti k dalšímu rozvoji. Do budoucna se uvaţuje rozšíření 

z rozvojového světa do měst a velkoměst, kde dopravní infrastruktura je, ale funguje velmi 

neefektivně z důvodů kongescí.  

Andreas Raptopoulos17 v jedné ze svých prezentací18 odhadl, ţe aţ 1 miliarda lidí na světě 

nemá celoroční přístup k silnicím. Pouze 12% všech pozemních komunikací v Africe jsou 

                                                
16

 http://www.alliance-tt.ch/manifestations/26/docs/conf-alliance-15-mai-simon-johnson.pdf 
17

 spoluzakladatel projektu Matternet, společnosti zajímající se přepravou malých zásilek v Africe 
pomocí dronů 

http://www.alliance-tt.ch/manifestations/26/docs/conf-alliance-15-mai-simon-johnson.pdf
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zpevněny, coţ znamená, ţe jsou uzpůsobeny k provozu dopravních prostředků přes celý 

rok. Aţ 85% všech silnic jsou v období dešťů nepouţitelné. Kvalita silnic je kaţdý rok v Africe 

čím dál horší. To je hlavní problém zejména při přepravě léků a zdravotnických potřeb, kdy 

přeprava můţe trvat aţ několik dní, coţ uţ můţe být pozdě. Výstavba nový silnic, stejně jako 

údrţba je ale velmi drahá. Navíc velký ekologický dopad a vysoká pravděpodobnost 

kongescí, jsou také neţádoucími jevy.  

Výhodou je flexibilní prostředí připravené na tuto technologii se spoustou vzdušného 

prostoru k uplatnění tohoto projektu. Pokud se řešení projektu osvědčí v Africe, bude moţné 

pouţít drony pro přepravu zboţí i v jiných oblastech. [14] 

Téměř sedm bilionů korun se má utratit v příštích letech za stavbu infrastruktury v Jihoafrické 

republice. Masivní investice se plánují i v Nigérii, druhé nejdynamičtější ekonomice 

subsaharské Afriky, a další investice a projekty se plánují i v dalších čtyřiceti sedmi dalších 

státech regionu. Jedná se o velmi atraktivní trh, který stále narůstá a přitahuje pozornost 

mnoha jiných států. Díky situaci na východě Ukrajiny a s ní spojené sankční války s Ruskem 

je zejména pro Evropu důleţité hledat nová místa pro obchod. Tím se stává africký trh 

zajímavým místem pro firmy a investory například i z České republiky. O africkém potenciálu 

se ví uţ delší dobu a této situace vyuţívá především Čína, která na kontinentě staví 

a dodává suroviny ve velkém. V Africe je nutné vybudovat téměř vše od letišť přes ţeleznice, 

silnice aţ po elektrárny a čističky vod. [15]  

Prosadit se na africkém trhu však není jednoduchá záleţitost. Aby společnost získala 

zakázku cokoliv vybudovat, musí si najít firmu, která na kontinentě uţ nějakou dobu působí. 

Bez partnera s tamním zázemím je prakticky nemoţné na kontinentě získat zakázku. To 

vypovídá o velké nedůvěře vůči zahraničním společnostem, které uţ v Africe způsobily 

spoustu podvodů.  Další problémy nastávají při vyřizování víz pro specializované pracovníky, 

kde schválení můţe trvat aţ jeden rok. Za takto dlouhé a komplikované vyřizování mohou 

přísné imigrační zákony. Největší měrou se na daném problematice podílejí Číňané, kteří 

sice na kontinentě hojně investují a staví, ale na většinu staveb si vozí své málo placené 

dělníky. V Africe tak sice vyrostou nové silnice, ale zároveň dluhy a nezaměstnanost zůstává 

pořád stejná. Proto je tedy nutná spolupráce zahraničních investorů a firem s africkým 

partnerem. Tento krok by mohl vyřešit prohlubující se sociální nerovnosti, chudobu 

a nezaměstnanost. [15]  

Na druhou stranu spoustu potenciálních investorů a firem má strach expandovat na africký 

kontinent se svým byznysem. Odrazuje je vysoká míra korupce, častá hrozba terorismu 

a nestabilní politické situace oproti standardům například v EU. Příklady úspěšných firem 
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 https://www.youtube.com/watch?v=7B3E4OOuGDk 
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však ukazují, ţe se zde dá najít uplatnění, které navíc přináší výhody vysokých zisků díky 

rozvíjející se ekonomice. Afrika to navíc potřebuje tolik, ţe se mohou zapojit firmy prakticky 

ze všech oborů.  

Česká republika má v Africe dobré jméno, především však v Jihoafrické republice pro 

případné investice a projekty. Uţ v minulosti některé podniky pomáhaly budovat a podílet se 

na industrializaci afrických zemí. Například jde o podniky Škoda a Zetor.  

Jak jiţ bylo řečeno, Afrika je rapidně se rozvíjející kontinent. Jak se kontinent vyvíjí a roste, 

velká část populace přijímá nejnovější technologie, jako jsou chytré mobilní telefony a s tím 

spojené mobilní bankovnictví. Podle zprávy z prosince roku 2013 TA Telecom má mobilní 

telefon 80% lidí. Proto se jeví nepravděpodobné budování kabelového telefonního připojení 

a internetu. Podobná situace můţe nastat při přepravě zboţí. Vyuţitím dronů se státy mohou 

vyhnout budování drahých silnic do vzdálených venkovských oblastí. Pokud projekt bude 

úspěšný, růst bude pravděpodobně dále urychlován. Téměř s určitostí lze říct, ţe africké 

obchodní cesty v blízké budoucnosti budou spíše ve vzduchu neţ na silnicích, které navíc 

ještě nebyly postaveny. [16]  

Na obrázku 5 na další straně můţeme vidět graf znázorňující překáţky, které brání v on-line 

nakupování zboţí ve třech afrických zemích. Konkrétně se jedná o Keňu, Nigérii 

a Jihoafrickou republiku (JAR). Ve všech těchto zemích je velký potenciál pro prodej zboţí 

na internetu. Pouze něco málo přes 20% obyvatel v těchto zemích, si nikdy nekoupilo nic na 

internetu. Na druhou stranu 25 – 30 % populace si kupuje zboţí na internetu pravidelně. 

Z grafu vyplývá, ţe největším problémem v těchto zemích je doba doručení zásilky, kde 

v JAR tento problém představuje skoro 40%. Jak uţ bylo v této práci zmíněno dříve, tento 

problém je způsoben hlavně nedostatečnou a nekvalitní dopravní infrastrukturou. Řešení 

tohoto problému se nabízí právě v pouţití dronů pro přepravu nákladu. [17] 
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Obrázek 5 - Překážky při on-line nakupování 

(Zdroj: https://infogr.am/Online-Shopping-in-Emerging-Markets) 

6.1.1 Možnosti uplatnění dronů  

V oblastech, kde jsou silnice vzácností nebo jsou v havarijním stavu, je přeprava komodit 

z jednoho místa na druhé velmi náročný proces. Proto se stali oslové nepostradatelnými na 

mnoha místech, kde jsou vozidla nepraktická nebo příliš drahá. Bohuţel však zvířata mají 

své limity, pokud jde o rychlost a výdrţ. Nejhorší je situace pro lidi v odlehlých oblastech 

zvláště v nouzových situacích, kdy lidé potřebují zdravotnický materiál nebo humanitární 

pomoc. Doprava v Africe se z důvodu špatné infrastruktury můţe projevit jako největší brzda 

v nadcházejícím hospodářském růstu v následujících letech na tomto kontinentu. Pokud se 

zboţí nebude dostávat dostatečně rychle na trhy a k zákazníkům bude to znamenat 

zpoţdění a tím menší hospodářský růst.  

Drony by tak mohli částečně nahradit kamionovou dopravu na místech, kde je vysoká 

pravděpodobnost uvíznutí nebo moţnost nehody kamionu na nekvalitních cestách. Keňu 

jako ostatní africké země trápí zaostalá infrastruktura. V této 41 milionové zemi se nachází 

pouze 11 tisíc kilometrů zpevněných cest. To je pro představu 57 krát méně neţ v Německu. 

Při budování nové infrastruktury se však neposuzuje pouze míra návratnosti investic, ale jde 

také o budování základů pro rychlejší hospodářský růst. Právě nepříznivé hodnocení 

návratnosti investic často nedokáţe ocenit závaţnost problému dopravní infrastruktury 

v Africe. [18]  
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Do budoucna se očekává vytvoření sítě, kde budou propojeny vzdálené chaty, farmy a úřady 

s vnějším světem. Kaţdá obec by měla přistávací zónu, kde by bylo moţné přijímat 

a odesílat zásilky, dobíjet energii a bylo by moţné zde provádět opravy.  

Na africkém kontinentu existují podobné dalších projekty. Jedná se především o dodávání 

očkovacích látek pomocí dronů. To jsou ale projekty zaměřující se pouze na přepravu pouze 

malých a lehkých zásilek. „Pro mě to není dostatečně ambiciózní. Není to ve skutečnosti 

uspokojování základních potřeb lidí. Lidé chtějí přepravovat velké věci,“ řekl jeden 

z organizátorů Jonathan Ledgard19. Vzhledem k nedostatku maloobchodních středisek 

a zlepšující se situaci s vyuţíváním technologií se snaţí projekt realizovat co nejdříve. Lidé 

by tím mohli zasílat své zboţí, například maso nebo čerstvou zeleninu na trh nebo do 

obchodů velmi rychle. Proto je to větší výzva neţ přeprava drobných zásilek.  

Navzdory všem těmto příleţitostem a technologickému pokroku, je velmi pravděpodobné, ţe 

vyuţití dronů pro civilní a humanitární potřeby zůstane v průběhu příští let velmi malé 

z důvodu nezpracovaných právních předpisů a legislativy. Příslušné právní předpisy jsou 

nezbytné k vymezení bezpečnostních standardů, určit kdo a kde můţe létat, nastavit zásady 

odpovědnosti a zajistit ochranu soukromí.  

Afrika se stále trápí nízkou úrovní produktivity zemědělství a neustálým znepokojivým 

hladomorem. Z důvodu nekvalitní infrastruktury zemědělci nemohou dopravit dostatečně 

rychle všechny své suroviny na trhy, předtím neţ je zničí škůdci. Výsledkem toho je téměř 

polovina hladovějících lidí na kontinentu.  

Afrika si rychle osvojuje špičkové technologie, čímţ překonává své mezery a nedostatky 

v dopravní infrastruktuře a v poskytování zboţí a sluţeb v odlehlých oblastech. Vyuţití dronů 

má proto velký potenciál se zde prosadit a podpořit tím africký obchod. Pro naplnění 

potenciálu je však potřebná znalost vlivu faktorů, jako je například počasí, terén  

a demografie, které jsou stále zkoumány. 

Podle Jonathana Ledgarda bude v roce 2020 cena bezpilotního prostředku niţší neţ $2,500. 

Provozní náklady dronů a pozemních stanic včetně nákladů na školení, logistiku, energie 

a náhradní díly budou za méně neţ 40 centů za kilometr. Drony budou zároveň schopné 

nalétat 50 000 km během pěti let bez váţnějších poruch. [16] Dále Ledgard předpovídá, ţe 

jednoho dne bude aţ 40% afrického zboţí přepravováno drony20. 

                                                
19

 Jonathan Ledgard je ředitelem iniciativy Afrotech, která pomáhá zavádět moderní technologie 
v Africe. 
20

 http://kedm.org/post/if-drones-make-you-nervous-think-them-flying-donkeys 

http://kedm.org/post/if-drones-make-you-nervous-think-them-flying-donkeys
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6.2 O projektu  

Projekt Flying donkey (FD) se snaţí propagovat nový dopravní systém přepravy zboţí 

pomocí bezpilotních letadel na větší vzdálenosti v Africe. Projekt vyuţívá novou technologii 

dronů a klade si za cíl najít způsob, jak učinit drony vhodné pro lidi, kteří ţijí v odlehlých nebo 

špatně přístupných oblastech. Cílem je tedy pouţívat drony, které by byly schopny přenášet 

náklad stejný jako v současné době osli, akorát rychlejším způsobem. Osli jsou v Africe 

rozšířeným druhem zvířete, které lidé vyuţívají k přenášení věcí a cení si je za jejich 

odolnost a sílu. Farmář mající pouze jednoho osla a ţádné motorové vozidlo, můţe prodávat 

své suroviny pouze ve vesnici nebo v blízkém okolí. Kdyby vyuţil dronu mohl by zvýšit zvůj 

zisk a vyhnout se zkaţení úrody protoţe by ji mohl prodat na vzdálenější trh. 

Projekt FD byl zaloţen ve Švýcarsku z iniciativy EPFL21 a Švýcarským národním 

kompetenčním centrem pro výzkum v robotice. Projekt je podporován neziskovým fondem 

La Fondation Bundi vlastněným bankou Lombard-Odier v Ţenevě. FD jsou nákladní drony  

s leteckou konstrukcí, které mohou přenášet těţká břemena na dlouhé vzdálenosti. Nákladní 

drony budou navrţeny k přistání na jakémkoliv místě, a některé typy by mohly přistávat i na 

vodě. Tyto stroje jsou cenově dostupné a vyţadují minimální pozemní infrastrukturu. První 

komerční drony schopné přenášet minimálně 20 kg na vzdálenost větší neţ 50 km se 

očekávají v Africe v roce 202022. Projekt FD přispěje k vyřešení některých inţenýrských, 

bezpečnostních, právních a obchodních záleţitostí k získání souhlasu veřejnosti 

k provozování autonomních letů k vytvoření nové dopravní infrastruktury. 

Drony budou provozovány efektivně, bezpečně a s minimálními náklady, pokud se budou 

dodrţovat nastolené trendy: 

 potřebné stavebné technologické komponenty budou podobné jiným komponentům, 

například z chytrých mobilních telefonů 

 vývoj pohonných jednotek 

 efektivní komunikační systémy 

 vyuţití softwarů, které usnadní provoz (Google Maps) 

 crowdsourcing (moudrost davů) 

 místní výroba (3D tisk) 

Myšlenka projektu je vytvořit svůj vlastní dron kompatibilní s poţadavky afrických zemědělců, 

obchodníků a spotřebitelů v odlehlých oblastech, víc neţ převzít podobnou technologii ze 

                                                
21

 Švýcarský federální technologický institut v Lausanne  
(fr: École polytechnique fédérale de Lausanne) 
22

 http://www.uasvision.com/2014/01/20/the-flying-donkey-challenge/ 
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západního modelu. Vyuţití této technologie je nevyhnutelné po celém světě, a bude záleţet 

pouze na Afričanech, aby projekt směřovali směrem, který pro ně bude vhodný. Armády jiţ 

vyuţívají drony pro přepravu nákladu, ale ty jsou drahé. Proto si projekt klade za cíl aby 

drony byly co moţná nejlevnější na provoz, odolné a snadno opravitelné. Největším 

problémem se jeví ani ne tak vytvoření obchodních sítí s odbavovacími huby, jako vyřízení 

všech potřebných povolení k provozování těchto bezpilotních strojů.  

Na kontinentu zatím vládnou smíšené pocity na tento projekt. Někteří lidé jsou moţností 

přepravovat zboţí pomocí dronů nadšeni a jsou rádi, ţe se jim tato moţnost nabízí. Na 

druhou stranu, ne všichni lidé sdílí nadšení z projektu. Mezi lidmi vládne i pesimismus 

a úvahy nad tím, jak by projekt mohl na kontinentu fungovat. Význačným prvkem je 

nedostatek důvěry. Pro lidi je těţko představitelné, jak by projekt fungoval, kdyţ nikde jinde 

ve světě se podobný druh dopravy ještě nezavedl. [19]  

Na rozvoji dronů na africkém kontinentu by se měli podílet: 

 Přední světový vědci, vynálezci a dodavatelé bezpilotních systémů 

 Společnosti zabývající se systémy bezpilotních dronů 

 Provozovatelé doručovacích sluţeb (pošta, kurýr, logistické firmy) 

 Zástupci vládních orgánů (právo, certifikace, udělování licencí, ochrana údajů 

a soukromí) 

 Specialisté na bezpečnost  

 Urbanisté a dopravní projektanti 

 Návrháři bezpilotních produktů a sluţeb 

 Podporovatelé a sponzoři 

 Média  

Vedlejší činností projektu je tvorba soutěţí pro zlepšování technologií a pro rozšiřování 

povědomí o projektu zahrnující soupeření týmů vytvořit lehký bezpilotní dron, který bude 

schopen bezpečně přemístit zásilky okolo hory Mount Kenya. V tomto velkém finále, které se 

bude konat v roce 2018, budou muset týmy prokázat své dovednosti. Na úspěšné splnění 

tohoto úkolu musí obletět druhou nejvyšší horu v Africe za co nejkratší dobu a na trase 

dlouhé 200 km musí ještě vyzvednout několik zásilek a ty doručit na určená místa. V soutěţi 

se bude hodnotit dodrţování předepsané trasy, poškození zásilek a jiné dovednosti. Cílem je 

vytvořit obchodní síť, na které bude moţné přenášet náklad na dlouhé vzdálenosti co 

nejrychleji. Vítěz kaţdé dílčí soutěţe a celkový vítěz obdrţí velmi vysoké odměny, které 

slouţí k nalákání špičkových odborníků do soutěţe.  
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Celkem se projekt skládá z pěti doprovodných soutěţí, kde tři jsou technické, jeden je 

soustředěný na obchodní stránku a jeden na právo. Technické soutěţe jsou zaměřeny na 

přesné vzlétnutí a přistání, na navigaci bez pomoci GPS a schopnosti dronů vnímat 

a vyhnout se moţným překáţkám. Obchodní a právní soutěţe ještě nebyly upřesněny, ale 

lze předpokládat poţadování úspěšného marketingu a návrh kvalitních právních předpisů. 

Vítězové těchto dílčích soutěţí získají granty k pokračování v jejich práci. [19]  

6.3 Základní principy fungování  

Aby byly drony pro přepravu nákladu přijaty veřejností, musí autonomní systémy být 

přesnější neţ člověk a musí nabídnout jasné výhody pro všechny zúčastněné strany. 

K dosáhnutí těchto cílů je nutné postupovat podle jednoduchých zásad, které poloţí pevné 

základy pro budoucnost bezpilotních nákladních letadel. Vyuţití těchto strojů bude mít 

sociální, kulturní a ekonomické výhody, protoţe na projektu budou spolupracovat skupiny 

z celého světa, které budou podporovat nejvhodnější produkty a sluţby dronů pro Afriku.  

První piloti byli závislí na základních přístrojích (pro rychlost, výšku a směr), mapách 

a pilotových schopnostech při přepravě z jednoho místa na druhé. Vyuţívali tyto jednoduché 

přístroje, svůj zrak a inteligenci k úspěšnému vzletu, vyhnutí se překáţkám a špatnému 

počasí, najít místo přistání a bezpečně přistát. Projekt FD bude vyuţívat dostupné levné 

senzory GPS nebo inerciální měřící jednotky, a bude porovnávat, jak tyto senzory fungují ve 

srovnání s piloty, kteří se řídí podle pravidel VFR. Všechny postupy a procedury musí být 

nejprve testovány pomocí simulací a teprve poté v reálném provozu. Důleţitým prvkem je 

zabránit nebezpečným prvkům, které by mohly ohrozit provoz, jako třeba rušičky GPS 

signálu.  

Za velkým rozšířením dronů stojí rychlý pokrok ve dvou klíčových technologických oblastech. 

Za prvé se jedná o základní části jako baterie a senzory, které se staly menší a levnější 

především zásluhou zdokonalení elektronických zařízení. Za druhé se jedná o významný 

pokrok v umělé inteligenci umoţňující dronům vnímat prostředí okolo nich a pohybovat se 

samostatně. Tyto technologie však zatím nejsou na takové úrovni jako například samostatně 

řízené automobily. To je způsobeno hlavně obtíţnějším manévrováním ve vzduchu neţ na 

zemi. Bezpečné jsou tak jen malé drony pouţívané pro profesionální účely. V dnešní době 

jsou drony dostupné pro širokou veřejnost a lze je pořídit za cenu podobnou chytrým 

telefonům. Kombinace těchto sofistikovaných senzorů, vyspělé umělé inteligence 

a bezpečné konstrukce umoţní těmto vynálezům správně pomáhat lidem. Nové generace 

dronů mají potenciál nabídnout sociální a ekonomické výhody, jako je sledování plodin 

a volně ţijících ţivočichů, provádět průzkumy pro stavebnictví a hornictví a slouţit k ochraně 

ţivotního prostředí.  
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Velkým problémem se jeví sdílení vzdušného prostoru bezpilotními a pilotovanými letadly. 

Piloti se oprávněně obávají zvýšeného rizika potenciálních sráţek s drony, které by ohrozilo 

cestující a piloty samotné. Projekt FD navrhuje oddělený vzdušný prostor. Drony budou 

schopny létat pouze po vyhrazených letových koridorech, které budou spojovat terminály na 

zemi. Zjednodušeně se dá říct, ţe drony by fungovaly jako lanovka z jednoho bodu do 

druhého. Tyto tratě budou vyznačeny v leteckých mapách a piloti letadel by se jim museli 

vyhnout. Na těchto drahách musí být drony schopny zvládnout vyhnout se případným 

překáţkám, například ptákům nebo dalším dronům. Pokud jednou dosáhne vývoj 

technologie dronů vyhýbání se překáţkám takové úrovně, ţe bude pracovat přesně a bez 

chyb, nebude muset být ţádný oddělený vzdušný prostor mezi pilotovanými a bezpilotními 

letadly. 

Kaţdý let dronů bude muset podléhat schválenému letovému plánu, který bude vyplněný 

a schválený příslušnými orgány. Pověřené orgány budou schopny monitorovat, upravovat 

nebo ukončovat let kdykoliv bude zapotřebí. Dále bude zaveden kontrolní systém určený pro 

regulaci provozu a sdílení potřebných informací. Kaţdý dron bude muset být vybaven 

zapisovačem poskytujícím data k vyšetření přestupků a stanovení odpovědnosti v případě 

jakéhokoli nehody.  

Legislativa a předpisy jsou dalším důleţitým odrazovým můstkem k úspěšnému zavedení 

dronů. V zákoně by bylo stanoveno, ţe drony by mohly létat pouze mezi schválenými místy 

po schválených tratích. Tyto předpisy by mohly být podobné těm, podle kterých se řídí 

motorová vozidla. Kaţdý dron bude muset být certifikován, zaregistrován a kontrolován, 

stejně jako výrobci a provozovatelé dronů. [20]  

Bohuţel rychlejšímu rozšiřování projektu brání demonstrace, úřady a teroristické útoky. 

Například v Keni úřady pozastavily projekt dronů z důvodu bezpečnostních obav po 

teroristickém útoku na obchodní centrum v Nairobi. Keňské úřady pro civilní a vojenské 

letectví totiţ vyhodnotili drony jako potenciální bezpečnostní hrozbu, z důvodu 

nedostatečných právních předpisů a moţnosti zneuţít dron jako zbraň. Proto se projekt 

musel pozastavit, dokud nebudou vyřešena nezbytná opatření23.  

Afrika, místo s nejchudšími zeměmi na světě, je ideálním místem pro tento projekt. Vedoucí 

projektu mají velký zájem, aby se na projektu podílelo co nejvíce afrických technologických 

expertů a aby začali spolupracovat co nejdříve. Jonathan Ledgard doufá, ţe projekt bude 

v úspěšném provozu během roku 2020 a v roce 2025, by drony mohly být běţným jevem na 

africké obloze. Aby byla sluţba komerčně úspěšná, čeká ji ještě dlouhá cesta. První 

organizace pouţívající tento způsob dopravy budou především organizace zabývající se 

                                                
23

 http://www.scidev.net/global/transport/news/legislative-vacuum-grounds-cargo-drone-contest-in-
kenya.html 

http://www.scidev.net/global/transport/news/legislative-vacuum-grounds-cargo-drone-contest-in-kenya.html
http://www.scidev.net/global/transport/news/legislative-vacuum-grounds-cargo-drone-contest-in-kenya.html
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zdravotnickou pomocí. Poté lze předpokládat, ţe poptávka bude pravděpodobně pocházet 

více ze strany mnoha bohatých vládních a nevládních organizací neţ z venkovských oblastí. 

[19]  

6.4 Nevýhody zavedení dronů  

Ačkoliv se hodně prostoru věnuje novým technologiím, které mohou změnit Afriku především 

venkovské oblasti, není to všechno. Pouţíváním mobilních telefonů přestává být nutností 

budovat kabelová spojení a díky solárním panelům lze získávat energii v odlehlých 

oblastech. Projekt FD předpokládá, ţe drony budou levné a dostupné. Zároveň očekávají, ţe 

dosáhnou niţších nákladů neţ náklady potřebné na stavbu nových silnic. Dále se vychází 

z předpokladu, ţe drony nemohou způsobit poškození silnic na rozdíl od motorových vozidel. 

Není však pravda, ţe by motorová vozidla nejvíce ničily právě nedokonalé silnice. Velkým 

problémem je nedostatečná údrţba vozidel, nedostatek kvalitních náhradních dílů 

a pravidelného servisu. Ţádný prostředek na Zemi není imunní vůči fyzikálním zákonům, 

a lze předpokládat, ţe bez pravidelné údrţby budou drony mít poruchy stejně jako vozidla na 

silnicích. Určitě by lepší stav silnic mohl zlepšit dostupnost, ale neodstranila by se nutnost 

údrţby vozidel. Dalším důleţitým rozdílem mezi dronem a automobilem je neposkytování 

stejného druhu sluţeb. 

Největším problémem například u zdravotní péče ve venkovských komunitách není absence 

léků, ale nedostatek zdravotních pracovníků. Drony by sice mohli dopravit potřebné léky 

a vakcíny dostatečně rychle a bez porušení, ale bez zdravotníka je přeprava zbytečná. Tím 

se sice vyřeší problém dopravy medikamentů, ale jak dostat zdravotníka na stejné místo 

zůstává nevyřešen. Proto i přes pokročilý technologický pokrok zůstává nejlepší způsob jak 

dopravit zdravotníka s léky na potřebné místo vyuţitím motorového vozidla, nejčastěji 

motocyklu. 

Mobilní telefony jsou tak úspěšné, protoţe poskytují stejné sluţby a dostatečný přístup 

k datům a on-line sluţbám jako pevná linka. Doručení zásilek pomocí dronů zároveň 

nenahrazuje potřebu lidí dostat se na vzdálená místa nebo se z těchto vzdálených míst 

přepravit na potřebná místa.  

Ačkoli technologický pokrok vytváří změny zjednodušující a zlepšující úroveň ţivota, nemělo 

by hledání nových technologií zakrývat současné problémy. V Africe stále umírají lidé, 

kterým se nedostává lékařské pomoci. Proto se musí najít způsob, jak přilákat zdravotní 

pracovníky. Nemusí se čekat na nový technologický pokrok nebo další chytrý vynález. Jsou 

zapotřebí především lidé, kteří se zaváţí k pouţití jiţ dostupného řešení. [21]  
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Jízda po silnici na africkém území je často velmi sloţitou záleţitostí. V některých situacích je 

přesto vhodnější vyuţít automobily, zvláště pokud jde o přepravu těţkých a objemných 

předmětů. Některé komunikace jsou sice v dobrém stavu, ale nejsou zdaleka tak vyvinuté 

jako v Evropě nebo Spojených státech. Nepříjemnou situací na silnicích jsou zloději, kteří 

zastavují vozidla a poţadují poplatky za projetí daným územím, coţ výrazně zvyšuje náklady 

cesty. V takovémto případě by měly drony výhodu, pokud by na ně zloději ale nestříleli, čímţ 

by zničili dron a ukradli zásilku.  

To nejsou jediné nevýhody dronů v Africe. Pro africké letectví není dobré, ţe je vnímáno jako 

testovací oblast, protoţe je méně regulované neţ v západním světě. To sice vyhovuje 

společnostem testující drony, ale nedělá to dobré jméno Africe. Nedostatek kontrol 

a předpisů by nemělo být vnímáno jako výhoda. Argumentace humanitární pomocí a lepší 

obsluţností pomáhá lobbovat proti vzdušným předpisům, které Afrika potřebuje rozvíjet.  

Výhodná je Afrika zejména dle geografie, na kontinentu se nenachází mnoho horských 

oblastí a proto je vhodná pro zavedení dronů. Těţko se sice předpovídá, jaký vliv nakonec 

budou na kontinentu mít, ale příkladem by mohlo být pouţívání mobilních telefonů, které bylo 

před lety jen pokusem, zda se technologie uchytí. V dnešní době patří mobilní telefony 

k nepostradatelným nástrojům na mnoha místech v Africe. [22] 
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7 Studie proveditelnosti  

7.1 BSC a QFD  

Tato studie se týká zavádění projektu a předkládá návrh na zavedení přepravy nákladu 

pomocí dronů na africkém kontinentu. Byla pouţita metoda vyváţených ukazatelů výkonnosti 

projektu (anglicky Balanced Scorecard, zkráceně BSC). V souladu s těmito hodnotami byly 

stanoveny ukazatele výkonnosti projektu bezpilotních dronů, a ty byly pouţity jako provozní 

charakteristiky a poţadavky zákazníků do metody QFD (anglicky Quality function 

deployment). QFD se pouţívá k předpovídání problémů během provozních operací nebo ve 

fázi navrhování finančních a provozních moţností. 

Dostatečná péče o zákazníky je důleţitá ke splnění očekávání zákazníků. Metoda QFD 

zpracovává poţadavky koncových zákazníků do finálních produktů nebo sluţeb. Pomocí této 

metody se projekty mohou soustředit na vývoj a výrobu produktů a sluţeb, které zákazník 

poţaduje. Nejdůleţitějším úkolem je stanovení ukazatelů, které jsou uţitečné nejen při 

hodnocení výkonnosti, ale také slouţí při zdokonalování procesů. Strategická témata 

a vzájemné vztahy mezi strategickými cíli jsou povaţovány za klíčové ukazatele projektu 

v případové studii. Tyto parametry jsou pouţity ke stanovení poţadavků zákazníků 

a charakteristik provozu na vztahovou matici.  

Jelikoţ nejsou v současné době zatím k dispozici ţádné empirické údaje, lze vycházet pouze 

z předpokladů. Myšlenkou projektu FD je vytvořit dopravní systém, který umoţní obyvatelům 

na kontinentu vyuţívat přepravu nákladu pomocí dronů. V předchozí kapitole jsem popsal 

cíle projektu FD a jeho princip fungování. Protoţe se jedná o úplně nový systém přepravy, 

musí být vyřešeno mnoho problémů. Jde například o zkonstruování vhodných dronů, 

zaloţení organizací, výstavbu potřebné infrastruktury, zaměstnat potřebné odborníky, zařídit 

spolehlivé počítačové systémy pro poskytování bezpečných letů, postarat se o dobrý 

marketing a dostatečnou komunikaci s veřejností.  

Projekt musí zajistit spolehlivost jednotlivých prvků systému, protoţe přeprava pomocí dronů 

bude částečně nahrazovat přepravu po silnicích, se kterou bude zároveň soupeřit. Drony 

nemusí slouţit pouze pro velké společnosti, majitele obchodů a státní organizace v Africe, 

ale také pro lidi v odlehlých oblastech, aby dostali své vypěstované potraviny na trh, kde by 

je mohli prodat. [23]  

Na začátku projektu musí být stanoveny cíle, základní hodnoty a vize do budoucna. Poté 

jsou určeny vztahy mezi příčinami a následky. Cíle, základní hodnoty a vize pro případ 

projektu Flying Donkey jsem získal a analyzoval prostřednictvím rozhovorů s vedoucími 

manaţery na internetu a v tisku, studováním dokumentů společnosti včetně mnoha různých 
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návrhů řešení a výzkumných zpráv. Na úvod byly stanoveny čtyři perspektivy pomocí metody 

BSC. Tato metoda vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi. V tabulce 4 níţe 

můţeme vidět čtyři perspektivy, které měří výkonnost projektu.  

Tabulka 4 - Perspektivy měřící výkonnost projektu 

Finanční Zákaznické Interní procesy Rozvoj 

Finanční příjem, 

objem přepraveného 

nákladu, náklady na 

provoz a 

zaměstnance 

Zákazníkova věrnost 

a spokojenost 

Stupeň 

automatizace, 

efektivita provozu, 

manipulace s 

nákladem 

Produktivita práce, 

finanční obrat, 

pracovní prostředí, 

informační 

technologie  

   

Z finančního hlediska se jeví zvyšování objemu přepravy jako hlavní ukazatel ziskovosti. 

Zvýšení objemu přepravy, ale také slouţí pro benchmarking24 pro zlepšování výkonu. 

Spokojenost zákazníků je nejdůleţitější ukazatel jejich loajality. Z rozhovorů a výzkumných 

studií na internetu a v tisku vyplývá, ţe nejvíce ovlivňuje zákaznickou oddanost přijatelná 

cena, rychlost přepravy a kvalita sluţeb. 

Ukazatele vnitřních procesů jsou také důleţité z pohledu zákazníka a měly by proto být stále 

vylepšovány. Z toho plyne, ţe vyuţívání a účinnost zařízení, skladování a čekací doby, by 

měly být v případě nutnosti upraveny nebo vylepšeny ke zlepšení přepravních toků.  

Klíčové parametry rozvoje zahrnují kvantitativní i kvalitativní ukazatele. Rozvoj představuje 

základ pro úspěch podniku z hlediska finančního, zákaznického i z hlediska interních 

procesů. Přání zákazníků se určí z názorů zákazníků. Pracovní prostředí je jedním 

z nejdůleţitějších ukazatelů. Udává produktivitu zaměstnanců a interní pohled procesů. [23] 

[24] 

7.1.1 Popis tabulky QFD  

Do vztahové tabulky mezi poţadavky zákazníků a charakteristiky provozu jsem zvolil 

hodnoty 9-3-1. Hodnota 9 představuje velmi silnou vazbu mezi parametry, hodnota 3 

znamená středně silnou vazbu a hodnota 1 znamená velmi slabé ovlivňování parametrů. 

Pokud v tabulce není uvedena ţádná hodnota, není mezi parametry ţádný vztah. Poté co 

dosadíme všechny hodnoty do vztahové tabulky, musíme podle vzorců níţe vypočítat další 

potřebné parametry. Jedná se o faktor zlepšení sluţeb podle rovnice 1, absolutní hodnotu 

důleţitosti dle rovnice 2 a absolutní hodnotu pro charakteristiky provozu vypočítáme podle 

vztahu 3. Relativní hodnoty slouţí k vyjádření absolutních hodnot v procentech. Výsledky 

                                                
24

 měření a porovnávání s výkonem ostatních pro zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci 
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mohou být pouţity k plánování a řízení rozpočtu projektu s ohledem na hodnocení 

současného stavu nebo při navrhování dalších nákladových faktorů. [25] 

 

                 
                  

                                         
 

1 

                                                              
2 

                                                         
3 

Vzhledem k nedostatku dostupných relevantních informací a zdrojů, lze pouze odhadovat 

a předpovídat jednotlivé parametry, které by mohli být důleţité z hlediska provozu dronů. 

Parametry, které jsou důleţité pro zákazníky, pocházejí z internetových zdrojů a rozhovorů. 

Do charakteristik provozu byly vybrány parametry, které mají největší význam během 

provozu a jsou definovány pouze obecně a ve velmi širokém smyslu. 

V tabulce 5 můţeme vidět, ţe nejdůleţitějšími charakteristikami pro obyvatele jsou přijatelná 

cena za přepravu nákladu, zajištění vysoké kvality sluţeb, dostupnost dronů na 

poţadovaných trasách, přesnost letových řádů a efektivita provozu. Podle výsledků 

charakteristik provozu dronů je nejpodstatnějším parametrem stupeň automatizace, příjem 

zásilek v poţadovaný čas, finanční příjem a náklady na provoz dronů, do kterého jsou 

počítány náklady fixní i variabilní. Další důleţitou charakteristikou je systém řízení letového 

provozu ovlivňující spolehlivost provozu dronů, která je důleţitá pro bezpečné fungování. 

Pořadí není závazné, ale slouţí pouze pro přehled a názorné porovnání jednotlivých 

parametrů.  
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Tabulka 5 - Analýza QFD s hodnotami 9-3-1 

  

Sloupec # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Ř
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1 9 Přijatelná cena 9 3 1         1       3   9 3 8 2,7 24,0 15,6% 1 

2 8 Vysoká kvalita služeb 3 3 1     3 9   3   3 3 9 3 4 9 2,3 18,0 11,7% 2 

3 8 Přesnost letových řádů 1       9 9   1         3 1 5 10 2,0 16,0 10,4% 4 

4 7 
Jednoduchost přijetí a odeslání 
zásilky 

      3           1 1 9     6 8 1,3 9,3 6,1% 10 

5 7 
Možnost sledovat on-line průběh 
přepravy 

        3   9         1   1 6 10 1,7 11,7 7,6% 7 

6 8 
Pojištění v případě nehody nebo 
poškození nákladu 

1         1     1 3   3 1   7 9 1,3 10,3 6,7% 9 

7 9 
Dostupnost dronů na požadovaných 
trasách 

  1     9 3     3     3 1   4 8 2,0 18,0 11,7% 2 

8 7 Efektivita provozu 3 1   1 3   9   9   3 9 3   4 9 2,3 15,8 10,2% 5 

9 6 
Vybudování další terminálů pro větší 
dostupnost služeb 

3 1   1                     3 7 2,3 14,0 9,1% 6 

10 8 Bezpečnost nákladu   1         3   9 1 3 1   3 7 10 1,4 11,4 7,4% 8 

11 5 Přijatelné vůči životnímu prostředí           3   1       3   3 7 8 1,1 5,7 3,7% 11 

  

Absolutní hodnota 385,5 185,2 42,0 57,8 388,3 279,4 443,0 45,7 362,9 51,6 144,9 476,8 285,5 349,1 

      

  

Relativní hodnota 11,0% 5,3% 1,2% 1,7% 11,1% 8,0% 12,7% 1,3% 10,4% 1,5% 4,1% 13,6% 8,2% 10,0% 

      

  

Pořadí 4 9 14 11 3 8 2 13 5 12 10 1 7 6 
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7.1.2 Nedostatky metody QFD  

Z výše uvedené analýzy vyplývá několik velmi závaţných problémů, které mohou výrazně 

omezit proveditelnost projektu dronů v Africe.  

 Alternativní zdroje financování ke sníţení nákladů 

 Snaha o co největší rozšíření projektu, aby vzrostl počet potřebných dronů, kteří 

by mohli být vyuţíváni ve špičkách  

 Kombinací dopravy po silnicích by mohlo dojít ke sníţení nákladů.  

Vyuţitá metoda QFD má jako všechno své výhody a nevýhody. V literatuře existuje 

mnoho způsobů jak vylepšit výsledky dosaţené touto metodou. Velkou nevýhodou tohoto 

projektu je, ţe dosud nebylo nic podobného realizováno a jedná se o úplně nový projekt. 

Prozatím nejsou téměř ţádné poznatky, které by s určitostí tvrdili, ţe projekt bude 

fungovat správně a bude úspěšný. S tím souvisí problém, ţe dosud nejsou v Africe 

skuteční uţivatelé ale pouze potenciální. Proto je pro lidi velmi sloţité si představit 

přepravu pomocí dronů. V tomto můţe být analýza QFD zrádná, protoţe ještě nebyla 

pouţita na podobný projekt a hodnoty nemusí být odhadnuty správně. Proto mohou být 

hodnoty parametrů velmi vzdálené od reálných hodnot a výsledné hodnoty QFD analýzy 

mohou být zavádějící. To představuje pro projekt velký risk, vzhledem k očekávaným 

vysokým nákladům na zavedení a provoz. Je důleţité nestanovit si přehnané cíle, aby 

projekt nebyl odkázán k neúspěchu. Proto je nutné stanovit metody a postupy, které 

budou schopny analyzovat a přesně určit moţné aspekty, které budou mít vliv na správný 

provoz dronů.  

Protoţe se jednalo pouze o můj subjektivní pohled, mohl by kdokoliv jiný při provádění 

této analýzy dosáhnout jiných výsledků. S tím souvisí další problém při provádění analýzy. 

A to určení jednotlivých parametrů, co si ţádají zákazníci a jaké jsou provozní aspekty. 

Od toho se potom odvíjí stanovení vztahů mezi jednotlivými parametry. Problémem také 

můţe být stanovení hodnot, podle kterých se počítá ve vztahové tabulce. Ve své analýze 

jsem zvolil hodnoty 9-3-1 (Weberovo pravidlo), které dává velký význam silným vztahům. 

Analýzu jsem dále provedl i sníţením hodnoty pro silný vztah z 9 na 7, zvýšením střední 

hodnoty z 3 na 5 a nejniţšímu vztahu jsem přidělil hodnotu 2. Takţe místo hodnot 9-3-1 

jsem provedl analýzu dle hodnot 7-5-2. Pořadí poţadavků zákazníků se sice nezměnilo, 

ale v pořadí provozních charakteristik došlo k pár změnám. Změny můţeme vidět 

v tabulce QFD v příloze 4.  

Dalším nedostatkem je rozdílnost v poţadavcích zákazníků, které nejsou stejné pro 

všechny. Jednotlivé hodnoty jsou brány jako kolektivní, a tedy nemusí být přesně 

vypovídající. Můţe například nastat případ kdy parametr, který není pro jednoho 
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zákazníka velmi důleţitý, můţe být pro dalšího zákazníka rozhodující, aby danou sluţbu 

nevyuţil. Kolektivní hodnoty tedy můţou vést k situaci, kdy nejvhodnější produkt nebo 

sluţba bude nejméně atraktivní pro všechny zákazníky. [23] 

7.2 Analýza rizik  

Ve studii proveditelnosti byla dále provedena analýza rizik zabývající se aspekty 

ohroţující realizaci projektu a byly zároveň navrţeny opatření pro jejich eliminaci. Pro 

poskytování sluţeb přepravy dronů musí být vybudována potřebná technologická 

architektura a infrastruktura. Ta musí být navrţena tak, aby byla bezpečná, stabilní, 

dostupná pro co nejvíce obyvatel a odolná proti vnějším vlivům. Zároveň musí být 

koncipována na moţnou potřebu rozšíření do dalších oblastí.  

V této kapitole se věnuji důkladné analýze rizik, které se mohou během projektu objevit. 

U všech rizik byla provedena kvantifikace z hlediska pravděpodobnosti výskytu rizika 

a jeho dopadu. Dalším bodem bylo navrţení opatření na jejich eliminaci nebo omezení 

dopadu. Celý projekt je po celou dobu provázen riziky od přípravy projektu přes realizaci 

i v následném provozu. Rizika proto musíme definovat a vyhodnocovat pro minimalizaci 

vzniku. Všechna zjištěná rizika musí být koncepčním nebo operativním zásahem 

odstraněna nebo alespoň musí být omezena, aby mohl být projekt správně a bezpečně 

provozován.  

Riziko je definováno jako konkrétní hrozba ohroţující úspěšnost projektu z hlediska 

kvality, výsledků a dopadů projektu. Z finančního hlediska do rizik řadíme i překročení 

plánovaných nákladů nebo nedosaţení očekávaných přínosů. [26] 

Cílem řízení rizik je zachytit rizika, vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a určit 

závaţnost dopadů. Poté se musí naplánovat akce zaměřené na sníţení pravděpodobnosti 

vzniku rizikových událostí, pokud ještě riziko nevzniklo. Pokud jiţ riziko nastalo, musí se 

aplikovat kroky vedoucí ke zmírnění negativních dopadů rizikové události. Mohou ale 

nastat i situace, kdy se protiopatření k zabránění rizik nevyplatí a riziko se akceptuje. To 

se stává v případech, kdyţ jsou opatření velmi sloţitá či dokonce nemoţná nebo jsou 

příliš časově nebo finančně náročná. [26] 

7.2.1 Hodnocení rizik  

Hodnocení rizik je prováděno při několika různých příleţitostech, jak to vyţadují systémy 

a zařízení, aby se zajistila co největší bezpečnost. Posuzování rizik musí být prováděno 

například ve fázi plánování letu k určení, zda je let proveditelný a bezpečný. Všechny 
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předpoklady během posuzování rizik, jako třeba počasí nebo síla větru, musí být 

kontrolovány a potvrzovány.  

Posouzení rizik zahrnuje výpočet faktoru významnosti na základě určení míry dopadu 

rizika a pravděpodobnosti výskytu rizika. Obě veličiny jsou hodnoceny bodovou stupnicí 

uvedenou v následující tabulce 6. V případě kdy je rizikový faktor významnosti 

nepřijatelně vysoký, musí být zavedeny opatření nutná ke sníţení pravděpodobnosti 

vzniku nebo míry následků rizika na přijatelnou úroveň. I kdyţ je míra rizika přijatelná, 

měly by se brát v úvahu skutečnosti, které by mohly vést k dalšímu sniţování rizik. [27]  

Tabulka 6 - Hodnocení míry dopadu rizika a pravděpodobnosti výskytu 

Hodnota Míra dopadu Pravděpodobnost výskytu 

1 Zanedbatelná Velice nepravděpodobná 

2 Méně významná Nepravděpodobná 

3 Významnější Velice slabá 

4 Nebezpečná Občasná 

5 Katastrofická Častá 

 

Z hlediska efektivity je nutné pro kaţdé riziko stanovit jeho význam. Tento význam je 

definován jednou konkrétní hodnotou, vyjadřující míru dopadu rizika a pravděpodobnost 

výskytu. Významnost rizika je definována součinem ohodnocení dopadu 

a pravděpodobnosti výskytu podle vztahu 4. [26]  

 

                                                          4 

 

Rizika v následující tabulce by se daly rozdělit do těchto klasifikačních skupin rizik: 

finanční, právní, technické, personální, provozní a spojená s vyšší mocí.  V tabulce 7 dále 

jsou uvedena potenciální rizika, která mohou nastat při přípravách, během realizace 

i během běţného provozu dronů v rámci projektu. Tabulka 7 je ještě doplněna o moţný 

dopad potenciálních rizik, mírou dopadu, pravděpodobností výskytu a významností. 
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Tabulka 7 - Tabulka rizik, dopadů a významnosti rizik 

ID Riziko Dopad 
Míra 

dopadu 
P-st 

výskytu 
Významnost 

1 
Nedodrţování závazných 
pravidel, zákonů a podmínek 

Pokuty, nutnost vrácení 
dotací, zánik projektu 

3 2 6 

2 
Nedostatek finančních 
prostředků v přípravné, realizační 
a provozní fázi 

Projekt není moţné 
realizovat nebo je ohroţen 

4 2 8 

3 
Nárůst cen technologií, 
stavebních úprav a dalších 
vstupů 

Zvýšení nákladů  4 3 12 

4 
Vyšší provozní náklady neţ dle 
předpokladů 

Ztráta 
konkurenceschopnosti, 
projekt se nevyplatí 
provozovat 

3 3 9 

5 Nepřidělené platby a dotace 
Nutnost financovat projekt z 
vlastních zdrojů 

2 2 4 

6 Nedostatky v projektu 
Potřeba dopracování nebo 
přepracování projektu, můţe 
docházet ke zpoţděním 

2 2 4 

7 Dodatečné změny v projektu 

Změny mohou zpozdit a 
ohrozit realizaci projektu, 
sloţité provádět změny 
pokud uţ projekt funguje 

2 1 2 

8 Špatná koordinace při práci 
Sníţená kvalita práce a 
sluţeb, zpoţdění v provozu 

3 3 9 

9 Výběr nevhodného dronu 
Ohroţení kvality sluţeb, 
zvýšené dodatečné náklady 
na úpravu 

5 1 5 

10 Nedodrţování termínu realizace 
Nutnost argumentace s 
investory, zpoţdění provozu 

3 3 9 

11 
Nedostatek kvalifikované a 
kvalitní pracovní síly v provozu 

Ohroţení bezpečnosti, 
kvality sluţeb, 
konkurenceschopnosti 

4 3 12 

12 
Malá poptávka po přepravě 
pomocí dronů 

Nárůst ceny za přepravu, 
zánik projektu 

4 2 8 

13 
Nedodrţování poţadavků 
zákazníků 

Ztráta zákazníků, 
kompenzace 

5 1 5 

14 Ţivelná pohroma 
Ohroţení provozu dronů, 
moţná zpoţdění, poruchy 
zařízení 

4 1 4 

15 Krádeţ nebo poničení zařízení 
Neschopnost provozování 
zařízení, zvýšené náklady za 
opravy 

4 2 8 
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16 Teroristický útok 
Ohroţení provozu a lidí, 
nebezpečí zničení zařízení a 
systémů 

5 1 5 

17 

Nedostatek informací o 
projektech, které by mohly 
spolupracovat s přepravou 
nákladu pomocí dronů 

Projekty nebudou schopny 
spolupracovat, hrozí 
vytváření nadbytečných 
sluţeb a duplicit, zvýšení 
nákladů 

2 2 4 

18 
Problémy se vzletem nebo 
přistáním dronu 

Zpoţdění, nutná oprava, 
nespokojenost zákazníků 

3 2 6 

19 
Komplikace při zavádění 
inovativních řešení 

Zpoţdění, výcvik 
zaměstnanců 

3 2 6 

20 
Porucha komunikace mezi 
dronem a pozemní stanicí 

Pravděpodobnost nehody, 
zpoţdění 

4 3 12 

21 
Nedostatek a nevhodnost 
náhradních dílů 

Neschopnost provozovat 
drony, moţnost nehody, 
zpoţdění 

4 3 12 

22 
Mechanické selhání nebo selhání 
softwaru dronu během letu 

Poškození dronu a zásilky, 
nutné opravy 

4 1 4 

23 
Poškození dronu nebo jiných 
zařízení během údrţby 

Nutnost dalších oprav, 
nárůst nákladů 

4 1 4 

24 
Nebezpečí sráţky s jiným 
dopravním prostředkem 

Poničení dronu a zásilky, 
kompenzace, ohroţení lidí a 
zařízení na zemi 

5 1 5 

25 Nepříznivé počasí 
Poškození dronu a zásilky, 
nutné opravy, zpoţdění, 
vysoké namáhání dronu 

4 1 4 

26 Selhání systému navádění dronů 
Moţnost nehody, ohroţení 
lidí, zařízení a budov 

4 2 8 

27 Nevhodně naplánované tratě 

Zbytečně dlouhé trasy, 
nevhodné časy odletu a 
příletu, moţnost nehod s 
dalším provozem 

3 1 3 

28 Špatná signalizace na systémech 
Moţnost sráţky s jiným 
provozem, poškození dronů 
a zásilek, ztráta dronu 

5 1 5 

29 Chyba v určení polohy 
Moţnost nehody, ohroţení 
lidí a zařízení, ztráta dronu a 
zásilky 

4 2 8 

30 
Nesprávně nastavené 
odpovědnosti a pravomoci 

Konflikty s investory a 
veřejností, nejasné kdo nese 
odpovědnost, soudní spory, 
zdrţení projektu 

3 1 3 

31 
Nezájem členů týmu na výsledku 
projektu 

Špatná pracovní morálka, 
nechuť k práci 

4 2 8 

32 Výpadek elektrické energie Ohroţení a znemoţnění 
provozu 

3 2 6 
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Posuzování rizik se týkalo nejen samotného projektu a provozu dronů, ale i rizik pro 

obyvatele, zaměstnance i pro jiný provoz ve vzduchu. Z tabulky můţeme snadno vyvodit, 

ţe největšími riziky jsou nárůsty cen technologií a stavebních úprav, nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců a nebezpečí ztráty spojení mezi dronem a pozemní stanicí. 

Mezi nebezpečné situace můţeme také zařadit všechny skutečnosti, které mají 

pravděpodobnost výskytu rizika vyšší neţ velice slabou (hodnota 3) a míru dopadu vyšší 

neţ nebezpečná (hodnota 4). Z tabulky vyplývá, ţe nic katastrofálního není 

pravděpodobné. To by například mohlo být dočasná ztráta kontroly nad dronem, pokud by 

drony nebyly vybaveny opatřeními, které zaručují bezpečný provoz i při ztrátě spojení.  

Nehody s jinými drony, stavbami, zemským povrchem nebo nehody, které ohroţují lidí, 

mohou vznikat z důvodu mechanické nebo elektronické závady, při ztrátě spojení mezi 

pozemní řídící stanicí a dronem nebo také vinou lidské chyby. Ztráta spojení nebo 

ovládání dronu bývá nejčastěji způsobena špatným zpracováním dat. To se však naštěstí 

stává pouze výjimečně. Dále musí provozovatel dodrţovat přísné provozní podmínky 

a omezení vydané příslušnými úřady.  

Významnost rizika klasifikujeme na základě dosaţených hodnot do tří skupin, které jsou 

vyznačeny v tabulce 8. Zelená barva v tabulce představuje přijatelné riziko, bílá značí 

běţné riziko a červená znamená nepřijatelné riziko za stávajících podmínek. V řízení rizik 

je nejnutnější zaměřit se na nejzávaţnější rizika, která je zapotřebí co nejdříve eliminovat 

nebo alespoň minimalizovat. Stanovení přijatelnosti rizik je zobrazeno v tabulce 8, kde 

můţeme vidět rozloţení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti. Nejvíce 

identifikovaných rizik spadá do kategorie „běţná rizika“. Přesto by měl být kladen důraz na 

eliminaci všech identifikovaných rizik, protoţe mohou v případě vzájemného působení 

negativně ovlivnit projekt nebo samotný provoz dronů. [28]  
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Tabulka 8 - Přijatelnost rizik 

 

Míra dopadu 

Pravděpodobnost 
rizika 

Zanedbatelná 
Méně 

významná 
Významná Nebezpečná Katastrofická 

Velice 
nepravděpodobná  

7 27;30 14;22;23;25 9;13;16;24;28 

Nepravděpodobná 
 

5;6;17 1;18;19;32 2;12;15;26;29;31 
 

Velice slabá 
  

4;8;10 3;11;20;21 
 

Občasná 
     

Častá 
     

 

7.2.2 Eliminace rizik  

Po analýze rizik následují opatření, jejichţ cílem je úplné odstranění moţných rizik nebo 

alespoň jejich minimalizace do přijatelné podoby, která výrazně neohrozí průběh provozu. 

Princip řízení rizik spočívá v určení nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného 

rizika. Zvládání rizik znamená sniţování jeho dopadu nebo pravděpodobnost jeho 

výskytu.  

Pro rizika se stanovují základní taktiky k jejich zvládnutí. V podstatě jde o dvě hlavní 

strategie. Jednou z nich je přijetí rizika, coţ znamená, ţe riziko bylo identifikováno, ale 

nedojde k uplatnění ţádné metody proti sníţení rizika. Při této strategii se tedy riziko 

akceptuje, ale moţnost výskytu rizika zůstává. Tento přístup je charakteristický pro rizika 

s nízkou pravděpodobností výskytu a relativně nízkým dopadem. Druhou strategií je 

aktivní řízení rizik, která představuje přístup odstraňující či redukující příčiny vzniku 

nepříznivých událostí. V tomto případě se jedná o metodu charakteristickou pro rizika 

s vyšší pravděpodobností výskytu a velmi nepříznivými následky.  
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Přehled jednotlivých metod je uveden na seznamu níţe:  

 přijetí rizika – riziko se podstupuje na stávající úrovni, jak jsme jej identifikovali, 

a nebudou provedena ţádná další opatření ke sníţení rizika 

 snížení rizika – redukce velikosti dopadu a pravděpodobnosti rizika neţádoucích 

událostí zavedením potřebných preventivních kroků; vytvořit si rezervy 

 přenos rizika – jedná se o převod rizika na partnera nebo třetí stranu, která je 

schopna zvládat riziko bezpečněji nebo s niţším finančním dopadem 

 vyloučení rizika – aktivita nebo proces, kdy se riziku zcela vyhneme, je nutné 

pouţít jiné prostředky a moţnosti dokud nedojde k nápravě 

Při výběru základní taktiky je nutné si uvědomit moţnosti, které povedou ke sníţení 

významnosti rizika (tj. snaha posunout se v tabulce rizik z nebezpečné oblasti co nejblíţe 

bezpečné oblasti). Pro eliminaci jednotlivých rizik byla vţdy zvolena vhodná taktika pro co 

největší omezení rizika. Podle zvolené metody jsem provedl návrh konkrétního opatření, 

které povede k lepšímu zvládnutí rizik. Přehled je znázorněn v tabulce 9. [26]  
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Tabulka 9 - Návrhy eliminace rizik 

ID Riziko 
Významnost 

rizika 
Eliminace 

1 
Nedodrţování závazných pravidel, 
zákonů a podmínek 

6 

Na stanovení předpisů by se měli 
podílet zkušení odborníci, musí být 
zřízen orgán zajišťující dohled nad 
dodrţováním předpisů 

2 
Nedostatek finančních prostředků v 
přípravné, realizační a provozní fázi 

8 
Zajistit si dostatečnou výši finančních 
zdrojů, ţádat o slevy a dotace, hledat 
další investory 

3 
Nárůst cen technologií, stavebních 
úprav a dalších vstupů 

12 
Snaha o lepší plánování k předvídání 
nárůstu cen, hledat náhradní způsoby 
řešení 

4 
Vyšší provozní náklady neţ dle 
předpokladů 

9 

Lepší plánování, během plánování 
uvaţovat moţnost nárůstu a pak pokrýt 
z vlastních zdrojů, hledat cesty k 
úsporám 

5 Nepřidělené platby a dotace 4 Zřídit kontrolní orgán 

6 Nedostatky v projektu 4 
Výběr zkušených a odborných 
specialistů, provádět úpravy co 
nejdříve je to moţné 

7 Dodatečné změny v projektu 2 
Příprava na případné změny jiţ v 
úvodním plánování, snaha omezit 
dodatečné změny 

8 Špatná koordinace při práci 9 
Musí být určen zodpovědný specialista, 
který bude kontrolovat a řešit případné 
problémy, udělovat pokuty  

9 Výběr nevhodného dronu 5 
Přísný dohled na výběr dronu, 
testování, provádět úpravy a vylepšení 
dronů 

10 Nedodrţování termínu realizace 9 

Kontrolovat termíny realizace případně 
dopředu ohlašovat moţná zpoţdění k 
vyhnutí se pokutám, zaměstnat více 
odborníků 

11 
Nedostatek kvalifikované a kvalitní 
pracovní síly v provozu 

12 

Nastavit kvalitní a důsledná výběrová 
řízení, nastavit atraktivní podmínky k 
přilákání odborníků, vychovávat si 
svoje specialisty 

12 
Malá poptávka po přepravě pomocí 
dronů 

8 

Poptávka po přepravě tímto způsobem 
je dostatečná, určit zpětnou vazbu, 
zlepšit marketing, nabízet výhodné 
slevy 

13 Nedodrţování poţadavků zákazníků 5 
Nutnost přizpůsobit se přáním 
zákazníků, vše zohledňovat při návrhu 

14 Ţivelná pohroma 4 
Pojištění majetku, zajistit zařízení proti 
poškození, předvídat nepříznivé 
podmínky 
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15 Krádeţ nebo poničení zařízení 4 
Zajistit ostrahu a moderní 
zabezpečovací techniku 

16 Teroristický útok 5 
Ostraha, zabezpečovací systémy, 
technické prostředky k zabránění 
útoku, softwarová opatření 

17 
Nedostatek informací o projektech, 
které by mohly souviset s přepravou 
nákladu pomocí dronů 

4 
Potřebná data zjišťovat v dostatečném 
předstihu, spolupráce s dalšími 
projekty 

18 
Problémy se vzletem nebo přistáním 
dronu 

6 
Sníţit hmotnost nákladu, provádět 
pravidelné kontroly zda jsou drony 
způsobilé letu 

19 
Komplikace při zavádění inovativních 
řešení 

6 
Inovace zavádět postupně a kaţdou i 
drobnou úpravu testovat 

20 
Porucha komunikace mezi dronem a 
pozemní stanicí 

12 

Snaha o vylepšení komunikace mezi 
dronem a stanicí, vyuţívat nové 
moderní technologie, mít připravené 
postupy při ztrátě spojení 

21 
Nedostatek a nevhodnost náhradních 
dílů 

12 

Při návrhu dronu brát ohled na 
dostupnost náhradních dílů, pokud 
moţno přizpůsobit konstrukci dílům, 
kterých je dostatek 

22 
Mechanické selhání nebo selhání 
softwaru dronu během letu 

4 
Provádět pravidelné kontroly, vyuţívat 
záloţních prvků, snaha o co nejmenší 
dopady a škody 

23 
Poškození dronu nebo jiných zařízení 
během údrţby 

4 Zařídit pracovní dozor 

24 
Nebezpečí sráţky s jiným dopravním 
prostředkem 

5 
Pracovat na vývoji spolehlivější 
technologie navádění, dodrţovat 
předepsané tratě a rozestupy 

25 Nepříznivé počasí 4 
Předvídat nepříznivé podmínky, pokud 
moţno vyhýbat se nevhodnému počasí 

26 Selhání systému navádění dronů 8 
Pracovat na zdokonalení naváděcích 
systémů 

27 Nevhodně naplánované tratě 3 
Provádět kvalitní průzkumy ke zjištění 
ideálních tras 

28 Špatná signalizace na systémech 5 
Vylepšovat spolehlivost systémů, 
provádět kontroly systémů 

29 Chyba v určení polohy 8 
Provádět více měření polohy ke 
správnému určení 

30 
Nesprávně nastavené odpovědnosti a 
pravomoci 

3 
Zajištění sluţeb starající se o právní 
záleţitosti, komunikace s uţivateli a 
investory 

31 
Nezájem členů týmu na výsledku 
projektu 

8 
Vylepšit motivaci pracovníků, zlepšit 
pracovní podmínky a prostředí, 
vyměnit vedoucí pracovníky 

32 Výpadek elektrické energie 6 
Vzhledem k povaze projektu se s 
běţnými výpadky musí počítat při 
technickém řešení 
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7.3 SWOT analýza  

Analýza projektu na Africkém kontinentu byla provedena pomocí metody SWOT. Metoda 

je optimální vzhledem ke své přehlednosti, moţnosti komplexně vyhodnotit fungování 

projektu a případně pomoci nalézt řešení budoucího růstu nebo identifikovat problémy. 

Cílem metody je stanovit stav se silnými a slabými stránkami a identifikovat potenciální 

příleţitosti a hrozby. Grafické znázornění analýzy je zobrazeno v tabulce 10 s jednotlivými 

příznivými i nepříznivými faktory, ovlivňující efektivitu provozování nákladních dronů 

v Africe.  

K silným stránkám projektu patří technologie přepravy, která je výhodná vzhledem 

k špatnému stavu dopravní infrastruktury na kontinentu a moţnosti dobré dostupnosti na 

špatně přístupná místa. Mezi slabé stránky lze zařadit omezenou přepravní kapacitu 

a omezenou vzdálenost doletu. Tyto charakteristiky budou v budoucnu jistě vylepšovány 

z důvodu poptávky po sluţbách ve vzdálenějších oblastech a poptávce po přepravě 

většího a těţšího nákladu. Mezi nevýhody patří přísná vládní nařízení, která se snaţí 

vyhovět veřejnosti a tím zabránit většímu rozšiřování dronů.   

Potenciál růstu ekonomiky a rozvoje kontinentu je povaţován za největší příleţitost při 

implementaci projektu nákladních dronů v Africe. Z důvodu nedostačující dopravní 

infrastruktury bude zapotřebí přepravovat zboţí co nejrychleji, a to můţe být dosaţeno 

právě drony. Navíc mohou drony obslouţit i obyvatele, kteří mají špatný nebo vůbec 

ţádný přístup k cestám. Tím se sluţba stává atraktivní pro mnoho lidí. Afrika je vhodná 

pro zavedení zejména z geografického hlediska. Ve srovnání s ostatními kontinenty má 

nejmenší míru výškové členitosti a na kontinentu tedy převaţují roviny a náhorní plošiny. 

[29]  
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Tabulka 10 - SWOT analýza 

Strengths - Silné stránky Weaknesses - Slabé stránky 

1 Technologie přepravy 1 Nedostatek potřebných informací a dat 

2 Rychlost 2 Přísná vládní nařízení 

3 Stála poptávka po přepravě nákladu 3 
Omezená přepravní kapacita, resp. omezená 

velikost nákladu 

4 Snadná dostupnost na špatně přístupná místa 4 Omezená vzdálenost doletu dronu 

5 Zájem médií 5 Projekt bude nedostupný ještě několik let 

  6 Vybudování pozemních stanic 

Opportunities - Příležitosti Threats - Hrozby 

1 
Neustálý vývoj nových technologií pro 

spolehlivější provoz 
1 

Nárůst provozních nákladů a tím moţné 

zvýšení ceny za přepravu 

2 
Rychlý rozvoj ekonomiky na Africkém 

kontinentu 
2 Nepříznivé přírodní jevy 

3 Růst objemu přepraveného nákladu 3 Nepřijetí přepravy pomocí dronů veřejností 

4 
Vhodná geografická poloha pro implementaci 

projektu 
4 

Terorismus, vandalství a hrozba regionálních 

válek 

5 Moţnost rozšíření i do dalších oblastí 5 Politická situace v jednotlivých zemích 

 

Krádeţe a vandalismus na dronech se jeví jako jedna z největších hrozeb pro provoz. 

Bezpilotní stroje jsou povaţovány za snadné cíle, které mohou být zásahem v lepším 

případě vychýleny z kurzu, nebo v horším případě sestřeleny. Poté můţe být dron 

ukraden společně s přepravovanou zásilkou a následně rozprodán na náhradní díly nebo 

ho muţe zločinec zadrţovat a poţadovat za něj výkupné. Dále by se mělo k omezení 

hrozeb myslet na vývoj dostatečně robustní konstrukce přepravních dronů, aby se co 

nejvíce omezil vliv nepříznivého počasí na provoz. Mezi další hrozby patří nárůst 

provozních nákladů a nepřijetí dronů širokou veřejností. V prvním případě by se měl klást 

důraz na zavádění nových technologií, které budou sniţovat náklady. V druhém případě je 

důleţité udrţovat dobré vztahy s médii, které mohou důleţitost projektu vysvětlovat 

veřejnosti. Politické situace v afrických zemích jsou také velkým problémem, který lze 

z pohledu přepravy nákladu vyřešit jen velmi těţko.  
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8 Způsob odbavení 

Zatímco v současné době se pro přepravu zásilek vyuţívají hlavně motorová vozidla, 

v dalších letech přibude přeprava pomocí speciálně upravených nákladních dronů. 

Nejrychlejším způsobem přepravy zásilky (dokumentu, vzorku, náhradního dílů, atd.) 

bude vybrání okamţité sluţby přepravy. To znamená přepravu zásilky ihned při převzetí 

nákladu k přepravě. Přeprava by poté byla uskutečněna speciálně vyhrazeným dronem 

na tento účel. Tato sluţba by byla určena hlavně pro zásilky citlivé na čas doručení a pro 

zásilky s vysokou prioritou. Například při ohroţení lidského ţivota nebo při hrozbě vysoké 

ztráty. Cena by byla stanovena individuálně dle konkrétních poţadavků zákazníka 

a vzdálenosti místa doručení. Rozměry a hmotnost zásilky budou přepravovány bez 

omezení, pokud zásilka nebude přesahovat dané limity.  

Pozemní stanice jsou nejdůleţitějším článkem při přepravě, protoţe zaručují bezpečné 

místo pro drony a zásilky. Páteř systému se bude pravděpodobně rozlišovat na dva druhy 

pozemních stanic. Jedním z nich bude terminál, ve kterém bude probíhat údrţba, opravy, 

odbavování zásilek a kontrola řízení dronů. Většina operací v něm bude probíhat 

manuálně. Druhým typem bude automatizovaná stanice, kde se budou měnit baterie, 

vyzvedávat a předávat zásilky. Dále budou pravděpodobně budovány ještě stanice jen 

pro výměnu baterií pro případy, kdy dron bude muset letět větší vzdálenost. Ty budou 

slouţit zejména pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému. [30] 

8.1 Automatická odbavovací stanice 

Na obrázku 6 můţeme vidět návrh konceptu automatické odbavovací stanice. Hlavním 

účelem této stanice je zajistit nejzranitelnější část celého provozu, kterou je přistání 

bezpilotních prostředků. Nejproblematičtější bude zajistit vyzvednutí a předání zásilky 

a výměnu baterie. O tyto činnosti se bude starat software, který bude dále přidělovat 

prioritu naléhavým zásilkám a vysílat data o počasí v blízkosti stanice. Všechny tyto úkoly 

jsou velmi náročné, proto se stanice musí nacházet v bezpečném prostředí, aby 

nedocházelo k častým krádeţím, poškozovaní nebo vandalství. V horní části stanice, kde 

budou drony přistávat, bude probíhat předávání zásilek a výměna baterií. V dolní části se 

budou vkládat a vyzvedávat zásilky. Stanice by měly být v provozu 24 hodin denně. 
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Obrázek 6 - Automatická odbavovací stanice  

(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7B3E4OOuGDk) 

Odesílání zásilek bude probíhat tak, ţe odesilatel přijde k odbavovací stanici a vloţí 

zásilku do boxu. Poté na displeji zvolí údaje nezbytné k přepravě a zásilka se posune do 

horní části stanice. Odtud bude zásilka převzata dronem a přepravena na poţadované 

místo určení.  

Protoţe se drony zatím neumí vyhnout stromům, elektrickému vedení a dalším 

překáţkám, musí být trasy mezi jednotlivými stanovišti přesně určeny, aby byla zajištěna 

bezpečnost provozu. Všechny drony budou připojeny na řídící software, který se bude 

starat o provoz celé sítě. Tento software bude monitorovat data ze všech pozemních 

stanic a optimalizovat trasy a tok jednotlivých dronů. Ze softwarů budou dále 

vyhodnocovány povětrnostní podmínky, podle kterých budou drony reagovat, čímţ se 

zaručí bezpečnost provozu. V kaţdé stanici budou umístěny UWB25 senzory s GPS 

a kamerami pro přesné zaměření dronu. Jakmile dron přiletí do určité vzdálenosti od 

stanice, tak stanice převezme nad dronem kontrolu a navede ho k bezpečnému 

a přesnému přistání na stanici. [31] 

Do budoucna je vize taková, ţe drony budou tak technicky vyspělé, ţe nebudou zapotřebí 

ţádné pozemní stanice pro naloţení a vyloţení zásilek. Zásilky tedy budou doručovány 

přímo z pozemku odesilatele na pozemek příjemce vyuţitím speciální podloţky, kterou 

budou moct drony identifikovat a přistát na ni. [30]  

                                                
25

 Ultra-Wideband (tj. ultra širokopásmové senzory pro zisk dat z dronu na přesnou lokalizaci 
a sledování) 

https://www.youtube.com/watch?v=7B3E4OOuGDk
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Systém bude automatizován nejen na zemi, ale i ve vzduchu. Protoţe budou stanoveny 

pevně daná místa stanic, na která se bude létat, nebudou drony vyţadovat přímé 

pilotování. Pro létání budou vyuţívat GPS a další senzory na palubě k navigaci po určité 

letecké trase. Přeprava tak bude probíhat na konkrétních trasách, které se budou stále 

opakovat.  

Souřadnice cílové destinace budou nastavovány při startu ze stanice. V případě, kdy by 

systém GPS nebyl funkční, musí být na palubě jiné záloţní navigační systémy. Jedná se 

například o systém inerciální navigace, senzory tlaku a magnetometr, díky kterým lze 

vyhodnotit polohu dronu a pokračovat v letu. Spojením dat z jednotlivých senzorů, je také 

moţné dosáhnout lepší optimalizace trati. Pro zvýšení bezpečnosti budou do dronů 

instalovány padáky, které se pouţijí v případě poruchy nebo systémového selhání. Cílem 

je sníţit moţné riziko ohroţení lidí na zemi nebo poškození dronu a přepravovaného 

nákladu. [32] 

8.2 Návrh terminálu  

V této kapitole se budu zabývat problematikou návrhu terminálu pro odbavení a příjem 

zásilek. Terminály určené pro přepravu drony budou mnohem menší neţ terminály pro 

odbavování nákladu na letištích. Terminály pro drony s prostorem pro ukládání zásilek 

a prostorem pro provádění oprav a údrţby dronů by mohl fungovat na pozemku o velikosti 

přibliţně 1 000 m2. Pro představu cargo terminál na praţském Letišti Václava Havla26 

zabírá plochu 15 000 m2.  

Terminál tvoří přechod mezi landside27 a airside28. Hlavní zásadou u návrhu nákladového 

terminálu je vhodné uspořádání a moţnost dalšího rozvoje. Přestoţe přeprava nákladu je 

povaţována za stále se rozvíjející a vykazující stabilní růst, mohou některé náhlé změny 

toku zboţí v jednotlivých terminálech způsobit problémy. Přeprava nákladu je především 

ovlivněna změnami a proměnlivostí poţadovaného nákladu v jednotlivých oblastech. 

Z tohoto důvodu je návrh terminálu pro odbavení a příjem zásilek velmi citlivý na 

výraznější úpravy způsobené výkyvy poptávky a technologickými změnami. Proto je 

flexibilita návrhu povaţována jako jedna z naprosto nezbytných. 

 

  

                                                
26

 Administrativní budova 5 000 m
2
 a skladová část 10 000 m

2
 

(http://www.menziescargo.cz/pronajem-kancelari-na-letisti) 
27

 část stanice na zemi, která nesouvisí s provozem dronů;  
28

 část stanice související s přílety a odlety dronů 

http://www.menziescargo.cz/pronajem-kancelari-na-letisti
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Pro návrh terminálu by měly být dodrţeny následující všeobecné zásady (Fábera 1977): 

 Odbavení zásilek by mělo být provedeno nejkratší cestou, nejrychlejšími 

prostředky, bezpečně a hospodárně 

 Pro zvýšení výkonnosti a hospodárnosti minimalizovat ruční manipulace a pouţít 

mechanických prostředků 

 Odbavovací systémy navrţeny pro maximální vyuţitelnost terminálu 

 Maximální vyuţití prostorů terminálu 

 Optimální zabezpečení 

 Návaznost terminálu na jinou komunikaci k snadnější přepravě 

Tok zboţí z a do landside je charakteristický neustálým příjmem nebo odesláním zásilek, 

které mohou tvořit buď celý náklad či jen jednotlivé zásilky. U terminálů rozlišujeme airside 

a landside špičku. Špička u airside je ovlivněna hlavně vyuţitím dronů a landside špička 

souvisí s pracovní dobou a praktikami v terminálu. Kaţdý terminál má svou vlastní 

špičkovou charakteristiku. Rozdíly jsou způsobeny především se změnou sezónní 

poptávky po zboţí. Denní špičky pak souvisí s preferencemi odesilatele a příjemce, kdy je 

pro ně zásilku nejvhodnější přepravit respektive vyzvednout nebo přijmout. Důleţitým 

aspektem pro terminál je jeho poloha, kdy závisí na směru přepravovaných zásilek.  

Plocha pro odbavování zásilek se musí plánovat jako součást odbavovacího systému 

terminálu. Odbavovací plocha musí být navrţena tak, aby byla zajištěna vysoká 

efektivnost při přepravě. Potřebný prostor závisí na systémů stání dronů a na pouţitých 

metodách při odbavování nákladu.  Na odbavovacích plochách musí být zajištěna rychlost 

nakládání a vykládání se snahou dosahovat vysoké hustoty zásilek. Podstatný faktor pro 

ziskovost během přepravování nákladu pomocí dronů je zajištění optimální oběţné doby 

dronů.  

Stupeň mechanizace musí být stanoven s ohledem na prognózy o mnoţství a druzích 

odbaveného zboţí a o provozních postupech. Při volbě systému se musí posoudit 

hospodárnost, rychlost odbavování, provozní spolehlivost, způsobilost zajišťovat důleţité 

provozní údaje a problematika pracovních sil. Pokud tyto aspekty budou pečlivě 

analyzovány a vyhodnoceny vzhledem k jejich účinku na stupeň mechanizace, lze 

dosáhnout optimálního vyuţití terminálu. Těţko předpovídat, jestli bude výhodnější 

vybavit terminály vysokým stupněm mechanizace nebo bude dostačující malá nebo téměř 

ţádná mechanizace, kdy se o zásilky bude starat lidský personál. V úvodu projektu lze, 

ale s určitostí očekávat odbavování zásilek pouze lidskými silami. [33] 
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Pro správný návrh prostorů terminálu je nutné pochopení, ţe celý terminál se skládá 

v podstatě ze systémů toků. Tento tok je například charakterizován postupem nákladu 

z odbavovací plochy přes terminál k rampě pro naloţení zásilek na jiný druh dopravy nebo 

k předáním zásilky příjemci. [33] 

Plánování terminálů s takto speciálním účelem bude velmi náročný proces. 

Nejpravděpodobněji se jeví, ţe navrhování dron-terminálů bude závislé na simulacích 

zaloţených na mnoţství a vlastnostech přepravovaného nákladu a na stupni 

mechanizace. Simulace pomocí softwarů jsou prokázány jako nejpřesnější, ale i ty mají 

své nevýhody. Vysoká cena a nespolehlivost, pokud dojde k neočekávané změně 

v technologii nebo při manipulačních postupech, jsou největší nevýhody, které mohou 

vést k výrazně nesprávným závěrům. Z těchto důvodů musí design těchto terminálů 

nabídnout vysokou míru flexibility. Musí se brát v úvahu, ţe průmysl je stále ve vývoji 

a tudíţ se musí očekávat změny v provozu i v technologiích. 

Navrhovaný terminál, by měl být schopný provádět spolehlivě tyto základní funkce: 

bezpečnostní kontrolu, třídění, konsolidaci, skladování a dokumentaci. 

Bezpečnostní kontrola 

I kdyţ na bezpečnost nákladu není kladen takový důraz jako například při přepravě 

cestující, musí být náklad kontrolován před zneuţitím. Poţadavek na optimální 

bezpečnost se však dostává do střetu s rychlým tokem nákladu. Zajištění bezpečnosti je 

nutné k vyloučení nebezpečí, které by mohlo vést k ohroţení lidí nebo majetku. Z těchto 

důvodů nesmí ţádný náklad uniknout kontrole ve všech terminálech, odkud jsou zásilky 

exportovány. Kaţdé zboţí musí být před naloţením fyzicky zkontrolováno. Nelze 

předpokládat, ţe by v Africe v kaţdém terminálu pro drony bylo k dispozici rentgenové 

zařízení. Bezpečnostní kontroly by tak nejspíš prováděli pověřené osoby nebo vycvičení 

psi. Prvkem usnadňujícím bezpečnost přepravy můţe být systém schválených odesilatelů, 

kteří si vybudují vysokou důvěryhodnost a tím se jejich náklad nemusí pečlivě kontrolovat 

a pozornost se můţe zaměřit na ostatní zásilky. [33]  

Třídění 

Třídění dochází v terminálech, hlavně pokud jsou přijaty zásilky směřující do několika 

různých destinací. Tyto zásilky jsou poté kombinovány dohromady a jsou odesílány do 

cílové destinace. V cílovém terminálu potom dochází k opačnému postupu, kdy jsou 

zásilky roztřízeny buď jako transferové nebo konečné.  
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Skladování 

Skladování je nezbytné k umoţnění sestavit zásilku konsolidací a tříděním. Protoţe někdy 

je nutné počkat delší dobu, neţ se nám kontejner zaplní aspoň natolik, aby se přeprava 

vyplatila.  

Konsolidace 

Během konsolidace se mění velikost nákladu tím, ţe se kombinuje dohromady několik 

malých zásilek do většího celku. Tento celek můţe být například kontejner, se kterým je 

pak snadněji manipulováno před připevněním na dron.  

Dokumentace 

Vzhledem k tomu, ţe náklad nemůţe být přepravován bez dokumentace, jde o velmi 

důleţitou část při přepravě. Pokud zboţí vyhovuje svou vahou a rozměry, a zároveň není 

jeho přeprava zakázána nebo nebezpečná, je přijato k přepravě. Veškerá dokumentace 

bývá u nákladní přepravy připravována dopředu. Zatímco v terminálu probíhá příprava 

nákladu na přepravu, dokumenty jsou podrobeny kontrole správnosti. Při přepravě 

nákladu pomocí dronů bude vydáván podobný doklad jako letecký nákladní list  

(Air Waybill – AWB) v letecké dopravě. Jedná se o doklad převzetí zásilky k přepravě, 

který doprovází zboţí od odesilatele aţ k příjemci. Na AWB jsou uvedeny všechny 

potřebné údaje, včetně ceny za přepravu. Tento list je nutné uchovat v případě 

reklamačního řízení v případě poškození nebo ztráty zásilky.  

Trendem nejen v letecké přepravě je stále větší podpora vyuţívání elektronické 

dokumentace. Lze předpokládat, ţe při přepravě drony bude pouţíváno pouze 

elektronické dokumentace a zpráv, které významně zjednoduší proces přepravy. Pouţití 

elektronické dokumentace prostřednictvím počítačů se ukázalo jako velmi prospěšné pro 

zpracovávání dat a stává se ještě více uţitečná s nástupem chytrých telefonů a tabletů. 

Pouţitím on-line zařízení lze zaznamenávat průběh zásilky během sloţitých procesů 

během přepravy. To přináší značný přínos pro přepravce a klienty.  

Například do roku 2010 při přepravě nákladu v letecké dopravě vyţadoval kaţdý náklad 

aţ 30 papírových dokumentů. Od roku 2010 byl počet potřebných dokumentů zredukován 

na deset. Převáţná část těchto vyřazených dokumentů byla převedena na 

standardizované elektronické zprávy. Přesun na elektronické vyhodnocování dat má za 

výsledek rychlejší, levnější a více spolehlivou nákladní přepravu. [34] 

Mezi největší výhody patří niţší náklady, kde odpadne povinnost tisku. Dalším bodem je 

větší bezpečnost, protoţe k dokumentům budou mít přístup pouze ti, kterých se dokument 
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týká. Ale největší výhodou je relativně jednoduchý systém objednávek. Přepravu bude 

moţné objednat přes mobilní aplikaci nebo tablet, kdy zákazník nebude muset nikam 

chodit a vše můţe vybavit on-line. Poté jen předá zásilku v terminálu nebo ji vloţí do 

automatické stanice, a zásilka bude přepravena.  

Protoţe náklad nemůţe být převáţen bez dokumentace, rychlá přeprava zásilek vyţaduje 

rychlé zpracování potřebné dokumentace s velkou přesností a spolehlivostí. Navíc 

dokumentace musí být dostupná pro velké mnoţství osob, které jsou od sebe velmi 

vzdálené. [34] 

8.2.1 Faktory ovlivňující velikost a tvar nákladového terminálu 

Nákladní terminály se většinou liší v kapacitě, velikosti nebo zařízeními v terminálu. Návrh 

terminálu závisí na následujících faktorech: 

Vlastnosti přepravovaného nákladu 

Náklad pro přepravu bývá dopraven do terminálu dvěma způsoby. Prvním z nich je velký 

počet malých zásilek, které vyţadují třídění, skladování a konsolidaci. Druhým způsobem 

je přijetí zásilky v kontejnerové jednotce, coţ vyţaduje mnohem menší manipulaci při 

přepravě. Kombinace malých a velkých zásilek má výrazný dopad na designové 

poţadavky terminálu.  

Při návrhu kromě kombinace malých a velkých zásilek, musí být zohledněn celkový objem 

a maximální hodnoty toku nákladu, který můţe nastat. Celkový roční objem přepraveného 

nákladu je jedním z faktorů příjmů. To velmi silně ovlivní úroveň investic, které budou 

vloţeny do stavby terminálu. Maximální hodnoty slouţí pro návrh jednotlivých prvků 

terminálu, které musí být schopné zvládat předpokládané toky zboţí.  

Maximální hodnoty nákladu pro airside souvisí s plánovanými odlety a přílety dronů. 

Kdeţto špičky pro landside jsou spojeny s postupy a pracovní dobou odesílatelů 

a příjemců. Skladovací prostory proto musí být v rámci terminálu navrţeny pro 

vyrovnávání objemu mezi špičkami airside a landside.  

Kaţdý terminál má svou vlastní charakteristiku maximálních hodnot. Hodnoty jsou 

ovlivněny sezónními výkyvy komodit a poptávkou po přepravě. Denní špičky jsou 

ovlivněny především preferencemi časů příjemce a odesilatele. Maximální hodnoty během 

jednotlivých hodin jsou nejčastěji ovlivněny provozními aspekty v terminálu. Závisí 

například na času příjmu a výdeji zásilek, na umístění terminálu vzhledem k dopravním 

tokům, jednotlivým plánům dronů a na mnoţství přepravovaného nákladu.  
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Při návrhu terminálu se musí brát ohled na dobu skladování, která můţe být pouţívána 

k rozprostření špičkových hodnot. Musí se ale klást důraz na rychlost, protoţe pokud by 

byl proces vyskladňování příliš pomalý, mohlo by docházet k neţádoucím zpoţděním 

a tím ke zhoršení sluţeb. Obvykle je stanoven limit na skladování zásilek na méně neţ 

jeden den pro odchozí a méně neţ čtyři dny pro příchozí zásilky. Zároveň musí být 

stanoveny maximální limity, aby nedocházelo ke skladování příchozích zásilek příjemců, 

čehoţ by příjemci mohli zneuţívat ve svůj prospěch. [34]  

Náklad je obvykle rozdělen do tří skupin, a kaţdý vyţaduje odlišné zacházení v rámci 

terminálu. Jsou to tyto skupiny: 

 závislost na rychlé přepravě (léky, náhradní díly) 

 omezená ţivotnost nebo uţitečnost (rostliny, noviny) 

 běţný náklad 

Charakteristika dronů a pozemních prostředků 

Velikost a typ předpokládaných dopravních prostředků má vliv na manipulaci s nákladem 

a na postupy v nákladovém terminálu. Pokud bude pro přepravu zvolen jeden standardní 

kontejner, velmi to usnadní výběr optimálních dopravních prostředků. Tím by terminál 

mohl dosáhnout vhodného návrhu designu pro efektivní fungování. Dále by měl být 

kladen důraz na určitý stupeň flexibility pro přizpůsobení se technologickým změnám 

v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

Stupeň mechanizace 

Vysoké investice do nákladních terminálů a nejnovějších technologií se jeví jako velmi 

atraktivní způsob, jak dosáhnout nízkých nákladů na pracovní sílu. Tyto náklady tvoří 

podstatnou část celkových nákladů na manipulaci s nákladem. Nicméně vysoké investice 

a automatizace jsou ekonomicky výhodné jen při velkém pracovním vytíţení. Je tedy 

nutné udrţovat vysokou úroveň vytíţení a plnit přepravu podle očekávání. Pokud některá 

z těchto podmínek není splněna, nevyplatí se investovat do modernějších technologií. 

Naddimenzování terminálu potom vede ke špatným hospodářským výsledkům 

a nevyhovujícímu provozu. Zároveň je však nutné, aby nedocházelo k nadměrnému 

vyuţívání pracovníků tam, kde to zvládnou stroje. 
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8.3 Procesy nákladového terminálu  

V této kapitole se pokusím analyzovat předpokládaný průběh přepravního procesu 

a vztahy mezi jednotlivými subjekty a procesy. Nevýhoda letecké přepravy je moţnost 

převáţet náklad pouze z letiště na letiště. Proto musí být letecká přeprava kombinována 

s jinými druhy dopravy, aby mohla přeprava proběhnout. Tato nevýhoda zaniká s pouţitím 

bezpilotních dronů určených pro přepravu nákladu. Drony mohou zásilku vyzvednout 

přímo u odesilatele a doručit ji přímo příjemci bez nutnosti vyuţití jiného způsobu dopravy.  

Lze předpokládat, ţe nejvyuţívanějším způsobem přepravy bude sluţba doručování 

zásilek ve stejný den, kdy budou přijaty k přepravě. Zásilky určené k přepravě mohou být 

přijímány kdykoliv před odletem. Avšak rezervace na přepravu musí být provedena 

předem pro zajištění, ţe budou k dispozici drony schopné k přepravě nákladu. Časy 

příletů dronů musí být přesně naplánovány, aby nedocházelo ke zpoţděním v případech, 

kdy by bylo nutné náklad přepravit navazujícím dronem.  

Dále se zásilky budou pravděpodobně dělit na zásilky přepravované ihned po převzetí 

nebo bude stanovena nejpozdější doba doručení. Podle toho budou zásilky třízeny, zda 

budou přepravovány samostatně nebo konsolidovány s dalšími zásilkami. Třízení probíhá 

po kontrole zásilek, neţ jsou naloţeny do přepravních jednotek. Jednotlivé zásilky mohou 

být dočasně uloţeny ve skladovacích prostorech, neţ dojde k dostatečnému naplnění 

přepravních jednotek.  

Náklad musí být připravován k přepravě přesně podle dané dokumentace. Kaţdá zásilka 

musí být označena, aby mohla být sledována, dokud není předána příjemci. Zásilka poté 

bude přepravena dronem na místo určení. Cena se pravděpodobně bude sestavovat pro 

kaţdou zásilku zvlášť, kdy bude záleţet na hmotnosti a rozměrech zásilky, na konkrétních 

poţadavcích zákazníků a na vzdálenosti a dosaţitelnosti cílového místa určení. Hmotnost 

a rozměry přepravovaného nákladu budou omezeny tak, aby neohrozili bezpečný provoz 

dronů.  

Obrázek 7 znázorňuje, jak by hypoteticky mohla vypadat přeprava nákladu. Přeprava 

nákladu bude začínat objednáním přepravy pomocí objednávky na internetových 

stránkách, telefonicky, přes speciální mobilní aplikace nebo osobně. Poté následuje 

příjem nákladu pro export, který bude probíhat na recepci v terminálu nebo 

v automatizované stanici. 



66 
 
 

 

Obrázek 7 - Schéma toku nákladu 
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Odesilatel bude při objednávání nucen vyplnit poţadované informace o sobě, příjemci 

a zásilce. U zásilky bude nutné uvést alespoň základní informace jako je místo předání, 

místo doručení, časové rozmezí doručení, obsah, hodnota, hmotnost a rozměry. Údaje 

nutné k přepravě: 

 Iniciály odesilatele 

 Iniciály příjemce 

 Informace o zásilce (obsah, hodnota, hmotnost, rozměry a další podrobnosti) 

 Způsob platby 

Po předání zásilky do automatické stanice nebo přímo v terminálu je zásilka přijata 

k přepravě. Nákladní list (AWB) je nejdůleţitější doklad při přepravě nákladu a je 

vyplňován při převzetí zásilky od odesilatele a před provedením bezpečnostní kontroly. 

Jako první se provádí bezpečnostní kontrola, pokud se jedná o nezkontrolovaný náklad. V 

případě ţe se jedná o přestupní náklad, byla zásilka zkontrolována v některém 

z předchozích terminálů, tudíţ nemusí procházet bezpečnostní kontrolou znovu. Po 

bezpečnostní prohlídce se provádí přepočet zásilek, váţení, měření a značení 

přepravovaného zboţí. Náklad je váţen a kontrolován na základě AWB.  

Nakládací dokumenty jsou vypracovávány ve shodě s individuálními informacemi 

o zásilce a leteckými záznamy. V následné kontrole nákladu se provádí kontrola veškeré 

dokumentace a prohlídky nákladu, zda nedošlo k nějakému neţádoucímu poškození 

zásilky. Pokud jsou dodrţeny všechny postupy, shodují se veškeré údaje a bylo 

zaplaceno za přepravu, je formulář potvrzen a zásilka můţe být naloţena do přepravní 

jednotky připravené k odeslání, která se uzavře a zapečetí. V terminálu se z úloţných 

prostorů přepravní jednotka přemístí do předletového prostoru na odbavovací plochu. 

Odtud je naloţena na dron, který je připraven k odletu. V automatizované stanici dojde 

k posunutí přepravní jednotky do polohy, ze které bude dronem vyzvednuta a přepravena.  

Při doručení zásilky na místo určení, probíhá opačný proces jako při odbavení. Po příletu 

do cílové destinace následuje vyloţení nákladu z přepravních jednotek a začne jejich 

třízení a kontrola stavu, pokud je zásilka přepravena do terminálu. Poté co jsou zásilky 

zkontrolovány a roztřízeny, musí být náklad vyţadující proclení, uloţen do skladu nákladu 

k proclení, kde proběhne celní kontrola. Kaţdá zásilka přepravována do jiné země musí 

projít celní kontrolou, kterou provádí příslušný celní úřad. Z tohoto důvodu, můţe být 

přeprava zásilek do jiných států moţná pouze mezi hlavními terminály. V úvodu projektu 

se sice nepředpokládá přepravování za hranice, ale do budoucna tato sluţba určitě 

přibude. Po celní kontrole putuje náklad do skladu procleného zboţí, odkud je vydáván 
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příjemcům nebo zasilatelům. Na druhou stranu v případě terminálu je náklad, který 

nemusí být proclen, rovnou po zkontrolování a roztřídění uloţen do ukládacího prostoru 

před výdejem. V terminálu je pak náklad rozdělen na přestupní a vnitrostátní výdej a poté 

vydáván příjemcům, doručovatelům nebo společnostem, starajícím se o přepravu jiným 

druhem dopravy. V automatizované stanici je moţné zásilky vyzvednout ihned po přistání 

dronu. 

Kaţdý klient bude moct stále sledovat a kontrolovat svou zásilku během přepravy pomocí 

přiděleného kódu a speciální aplikace od předání aţ po doručení zásilky. Příjemce bude 

o doručení zásilky předem informován telefonicky, emailem, pomocí speciální aplikace 

nebo jiným preferovaným způsobem. Společně s touto informací zákazník obdrţí kopii 

nákladního listu a fakturu za doručení zboţí, pokud přepravu neuhradil odesilatel předem 

v místě odeslání.  

Zásilku bude moţné převzít v terminálu, v automatické stanici nebo ji bude moţné doručit 

přímo příjemci na danou adresu, pokud si tuto sluţbu objedná. Převzetí zásilky bude 

moţné pouze po předloţení potřebných dokladů. Ty se mohou skládat například 

z dokladu totoţnosti nebo z kódu, který bude obsaţen ve zprávě o příchodu zásilky. 

Tabulka 11 udává vzorový příklad přepravy na vzdálenost 50 km z terminálu, kdy  

v 9 hodin je zaregistrován poţadavek na přepravu a od 10:10 je moţné si zásilku 

vyzvednout v cílové destinaci. Uvaţovaná rychlost přepravy je 80 km/h. 

Tabulka 11 - Vzorový příklad přepravy na 50 km 

Čas Činnost 

9:00 Zaregistrován poţadavek na přepravu přímo v terminálu 

9:05 
Sestaven časový plán přepravy s poţadovanou cenou, příjemce 

informován o předpokládaném času doručení 

9:05 – 9:15 Bezpečnostní kontrola, váţení, měření a kontrola dokumentů 

9:15 – 9:20 
Naloţení zásilky do přepravní jednotky a uloţení v předletovém 

prostoru 

9:20 – 10:00 Přeprava zásilky na místo určení 

10:00 – 10:05 Vyloţení nákladů, třídění a kontrola zásilek 

10:05 – 10:10 Přesun zásilky na výdej 

Od 10:10 Zásilka připravena k vyzvednutí 
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8.4 Platby za leteckou přepravu  

Pro přepravu prováděnou podle daných pravidel, se musí platit poplatek za dopravu, 

vedlejší poplatky a náhrady stanovené přepravcem. Cena za dopravu se stanoví dle 

sazeb dopravného a podle hmotnosti. Dopravné se vztahuje pouze na přepravu dronem 

z místa odletu na místo přistání uvedeném v leteckém nákladním listu. Vedlejší poplatky 

se skládají z poplatků vzniklých v terminálu během odeslání, během mezipřistání 

a v terminálu doručení. Jiné náhrady stanovené přepravcem mohou například souviset 

přímo s přepravou. Jedná se například o situaci, kdy klient zaplatí za okamţitou přepravu 

nákladu bez čekání. Celkový poplatek za přepravu by měl být placen v místní měně státu 

zahájení přepravy nebo v jiné měně v souladu s předpisy. Dále v této kapitole jsou 

popsány způsoby platby za přepravu zásilek.  

Freight Collect – nevyplacená zásilka 

Přepravu nevyplacené zásilky uhradí příjemce aţ po převzetí zásilky. V rámci 

nevyplacené zásilky můţe být placeno buď celé přepravné, nebo pouze dopravné 

a vedlejší poplatky. Při tomto způsobu placení, jsou náklady účtovány příjemci 

uvedenému na AWB. Cena za přepravu je uvedena v AWB a příjemce je povinen uhradit 

dopravci poplatek při předávání zásilky. Jako zásilku s nevyplaceným dopravným není 

povoleno přepravovat zboţí, jehoţ obchodní hodnota je niţší neţ cena přepravného, 

zkazitelné zboţí a zboţí, u něhoţ je odesilatel a příjemce stejná osoba. [35] 

Freight prepaid – vyplacená zásilka 

Lze říci, ţe se jedná o nejčastější způsob platby při přepravě. Za přepravu vyplacené 

zásilky zaplatí odesílatel přepravci na místě předání zásilky předem. Cenu za přepravu je 

moţné rozdělit na části, kdy všechny exportní poplatky se účtují odesilateli a poplatky za 

import jsou účtovány příjemci zásilky. [35] 

 Zadržovací právo přepravce 

V případě, kdy odesilatel ani příjemce neuhradí své veškeré pohledávky, má přepravce 

právo zadrţet přepravované zboţí. Zadrţením zboţí si přepravce zajišťuje splacení 

nákladů spojených s přepravou. Přepravce vyrozumí odesilatele a příjemce o zadrţení 

zboţí a jeho důvodech. Zadrţovací právo zanikne úplným uhrazením přepravného 

a jiných náhrad spojených s přepravou zboţí, skladováním a odborným opatrováním 

zadrţené zásilky. [35] 
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Závěr 

Prostředí bezpilotní letecké dopravy je komplexní a dynamický systém, který je plný úskalí 

a problémů. Proto musí vývojáři, operátoři nebo uţivatelé bezpilotních dopravních 

prostředků postupovat velmi opatrně, aby se zajistilo, ţe všechny pravidla a předpisy jsou 

správně pochopeny a dodrţovány. Neustálý vývoj pravidel a norem v bezpilotním létání je 

základem pro zdokonalení budoucnosti dronů. Pro další spořádaný vývoj a růst je důleţité 

aktivní zapojení uţivatelské komunity, která by se měla postarat o nezbytnou podporu. 

Technologický pokrok bezpilotních systémů má pozitivní dopad na létání z hlediska 

bezpečnosti a účinnosti. Největším cílem pro uţivatele dálkově pilotovaných dronů je 

dospět k pravidlům, předpisům a postupům, které budou bez ohledu na to, kde jsou drony 

vyuţívány a za jakým účelem, snadno pochopitelné, ucelené a racionální. 

V diplomové práci jsem na základě získaných informací analyzoval a popsal důleţitost 

technologie bezpilotních dronů v letecké přepravě nákladu. V úvodu jsem se zabýval 

historií bezpilotních prostředků a charakteristice dronů podle různých dělení. Dále jsem se 

zaměřil na popis nejdůleţitějších prvků bezpilotních letadel. Tyto prvky jsou popsány 

pouze obecně z důvodu, ţe většina specifických detailů zůstává přísně utajována, aby 

nedošlo k úniku informací, které by mohli pouţít konkurenti. 

Následující kapitola se věnuje problematice legislativy. Kdy v Evropě i jinde ve světě je 

stále problém shodnout se na řešení situace ohledně bezpilotních systémů. Neadekvátní 

právní předpisy nebo přílišně omezující předpisy brání společnosti těţit z výhod dronů. Je 

zapotřebí si uvědomit, ţe se drony pohybují ve výšce jen několik málo metrů a tím 

skutečně mohou narušovat soukromí cizích lidí. Proto pokud nebudou v nejbliţší době 

stanoveny jasné a kvalitní předpisy, lze předpokládat, ţe ÚCL a ÚOOÚ budou při dalším 

rozšiřování bezpilotních letounů v nejbliţších letech docela bezmocní. Z toho důvodu je 

důleţitá komunikace politiků a odborníků o vhodném stanovení předpisů pro tuto 

technologii, místo stálého zastřihávání křídel.  

V následujících kapitolách je uvedeno srovnání projektů přepravy nákladu pomocí dronů. 

První je zmíněna sluţba společnosti Amazon, která plánuje pouţívat drony Prime Air 

k doručování zásilek v blízkosti svých skladů. Prozatím má Amazon velké problémy, aby 

získal potřebná povolení k testování svých dronů. Navíc se zdá, ţe se Amazon pouze 

snaţí nabídnout zákazníkům novou sluţbu, aby zakryl problémy se svými zaměstnanci. 

Podle reakcí v tisku a na sociálních sítích se jim tento úkol podařil.  
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Druhý projekt  Flying Donkey se připravuje na zavedení sluţby přepravy nákladu vyuţitím 

dronů v Africe. Projekt je zaváděn z důvodu nedostatečně vyvinuté a nekvalitní silniční 

sítě. Protoţe v Africe ţijí lidé bez pravidelného přístupu k lékům, pouţívají se 

v rozvojových zemích právě drony umoţňující přístup k vakcínám a lékům v boji proti 

HIV/AIDS, tuberkulóze a dalších epidemiím. Hlavní důvod proč projekty bezpilotních 

prostředků začínají v rozvojových oblastech je z důvodu vysoké míry potřeby a zároveň 

jsou lidé ochotni podstoupit mnohem větší riziko ve snaze vyřešit naléhavé problémy. 

Pokud bude projekt fungovat, lze zachránit spoustu ţivotů a to bude mít pozitivní vliv na 

dopad ve světě. Na světě uţ existuje spousta dalších společností, které testují dodávání 

zásilek pomocí dronů. Jde například o největšího čínského internetového prodejce 

Alibaba, který testuje doručování od února 2015. Další společnosti jsou Google, který 

testuje drony na doručování v Austrálii a společnost DHL zkouší dodávat zboţí 

bezpilotními prostředky v Německu.  

V této diplomové práci byla dále řešena studie proveditelnosti pomocí metody QFD. Touto 

metodou bylo zjištěno, ţe nejdůleţitějšími parametry pro potenciální zákazníky je 

přijatelná cena za přepravu a zajištění vysoké kvality sluţeb. Z hlediska provozu byly 

určeny jako nejpodstatnější charakteristiky stupeň automatizace a informační technologie. 

Dalším bodem byla analýza rizik obsahující popis, hodnocení a návrhy na eliminaci nebo 

minimalizaci jednotlivých rizik. Poslední část studie se skládá ze SWOT analýzy, kde byly 

určeny silné a slabé stránky a identifikovány potenciální příleţitosti a hrozby.  

V poslední kapitole byly popsány moţné způsoby odbavování dronů. Podrobně byl 

popsán návrh automatické odbavovací stanice a návrh terminálu pro údrţbu, opravy 

a odbavování zásilek. Dále byl v kapitole popsán pravděpodobný průběh přepravního 

procesu a způsoby platby. 

Existují tři hlavní důvody, které brání širšímu rozšíření dronů. Prvním jsou technická 

omezení. Se stále narůstající hustotou obyvatel ve městech, se zvyšuje pravděpodobnost 

sráţky dronů. Ještě se nepřišlo na způsob, jak zabránit aby se drony mohly vyhýbat 

podobně jako ptáci. Druhým důvodem jsou obavy o soukromí. Drony zaznamenávají své 

okolí z důvodu orientace v prostoru. Pokud by se však k těmto záběrům dostal někdo 

další, mohl by je zneuţít. Naopak by se této skutečnosti dalo vyuţít při zaznamenání 

trestného činu. Třetí a největší překáţkou pro správné vyuţití dronů jsou lidé. Protoţe lidé 

jsou neopatrní, nemotorní a hlavně zlomyslní. Do budoucna bude ještě zapotřebí vymyslet 

hodně opatření, která by zabránila nehodám úmyslným či neúmyslným.  
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Svět se v několika posledních letech hodně proměnil. Ve světě narůstá hrozba terorismu, 

zejména pak islámského. Pro teroristy znamená dron novou formu boje představující 

techniku, která je lehce k dostání.  Například při nedávném incidentu v Paříţi29, kdy nad 

francouzskou metropolí létalo v noci pět dronů a policie nebyla schopna zjistit, kdo 

bezpilotní prostředky ovládal. Ve většině případů se zatím jedná především o zvědavost 

lidí nebo o provokace, kterých postupně přibývá. Tyto přelety ale vyvolávají obavy 

z moţných teroristických útoků, kdy dron můţe zaútočit bombou nebo jedovatým plynem. 

Coţ představuje novou formu terorismu. 

První reakce lidí na drony jsou vţdy emotivní. Technologie se musí vyvinout tak, aby se 

lidé necítili ohroţeni. Podobně jako tomu bylo u sluţby Street View od společnosti Google. 

Kdy s postupným zlepšováním kvality snímků a větším geografickým pokrytím se mnoţily 

stíţnosti lidí na tuto sluţbu. Nelíbilo se jim, kdyţ se objevovali na ulicích v choulostivých 

situacích nebo bylo moţné jim vidět do zahrady. V současné době si jiţ lidé tuto sluţbu 

vychvalují za to, jak jim zjednodušuje ţivot při orientaci v neznámém prostředí. Můţeme 

doufat, ţe s drony to jednoho dne bude taky tak.  

 

  

                                                
29

 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/302857-znepokojena-pariz-nad-mestem-letaji-zahadne-
drony/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/302857-znepokojena-pariz-nad-mestem-letaji-zahadne-drony/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/302857-znepokojena-pariz-nad-mestem-letaji-zahadne-drony/
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Příloha 3: Potenciál Afriky 

 

 

(Zdroj: http://www.alliance-tt.ch/manifestations/26/docs/conf-alliance-15-mai-simon-johnson.pdf) 
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Příloha 4: Analýza metodou QFD s hodnotami 7-5-2 
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1 9 Přijatelná cena 7 5 2         2       5   7 3 8 2,7 24,0 15,6% 1 

2 8 Vysoká kvalita služeb 5 5 2     5 7   5   5 5 7 5 4 9 2,3 18,0 11,7% 2 

3 8 Přesnost letových řádů 2       7 7   2         5 2 5 10 2,0 16,0 10,4% 4 

4 7 
Jednoduchost přijetí a odeslání 
zásilky 

      5           2 2 7     6 8 1,3 9,3 6,1% 10 

5 7 
Možnost sledovat on-line průběh 
přepravy 

        5   7         2   2 6 10 1,7 11,7 7,6% 7 

6 8 
Pojištění v případě nehody nebo 
poškození nákladu 

2         2     2 5   5 2   7 9 1,3 10,3 6,7% 9 

7 9 
Dostupnost dronů na požadovaných 
trasách 

  2     7 5     5     5 2   4 8 2,0 18,0 11,7% 2 

8 7 Efektivita provozu 5 2   2 5   7   7   5 7 5   4 9 2,3 15,8 10,2% 5 
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Vybudování další terminálů pro 
větší dostupnost služeb 

5 2   2                     3 7 2,3 14,0 9,1% 6 

10 8 Bezpečnost nákladu   2         5   7 2 5 2   5 7 10 1,4 11,4 7,4% 8 

11 5 Přijatelné vůči životnímu prostředí           5   2       5   5 7 8 1,1 5,7 3,7% 11 

  

Absolutní hodnota 459,3 328,4 84,0 106,2 375,1 341,1 375,1 91,4 390,8 93,0 244,6 601,8 341,3 399,0 

      

  

Relativní hodnota 10,9% 7,8% 2,0% 2,5% 8,9% 8,1% 8,9% 2,2% 9,2% 2,2% 5,8% 14,2% 8,1% 9,4% 

      

  

Pořadí 2 9 14 11 5 8 6 13 4 12 10 1 7 3 
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Příloha 5: Možná vizualizace terminálu pro drony 

 

(Zdroj: http://www.alliance-tt.ch/manifestations/26/docs/conf-alliance-15-mai-simon-johnson.pdf) 
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