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Anotace  

Předmětem bakalářské práce je technicko-ekonomické vyhodnocení aplikace dronů ve 

společnosti Calculated controls. První část je teoretická a popisuje charakteristiku ropného 

průmyslu a dronů, a metody hodnocení investic. Ve druhé části, která je analytická a 

návrhová, se provádíme analýzu trhu a vybíráme příslušné drony pro náš projekt a 

vyhodnotíme investice. 
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Annotation 

The theme of my bachelor work is the technical and economical evaluation of the 

application of drones in the company Calculated Controls. First part of my work is theoretical 

and it is describing the characteristics of the oil industry and drones, and methods of 

investment evaluation. In the second part, which is analytical and design, carries out the 

analysis of the market and selection of the appropriate drones for our project and evaluation 

of investments.  

Keywords 

Unmanned flying machines, drones, evaluation of investments, oil, oil and gas 
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Úvod, cíle a úkoly práce 
 

Narůstající trend používání bezpilotních létajících strojů (BLS, dronů) od základu mění 

obchodní modely ropných společností a vytváří nové podmínky pro činnost v různých 

oblastech jejich zavádění. Využití řešení na bázi bezpilotních technologií poskytuje velké 

výhody ropným a plynárenským podnikům, například v části geologického průzkumu, 

počínaje předběžnou analýzou perspektivních teritorií a konče geodetickým zaměřením pro 

účely projektování a seismického průzkumu nebo v části monitoringu potrubních tras. 

Společnost Calculated Controls v poslední době stále více využívá k plnění svých zakázek 

technologie bezpilotních létajících strojů. V poslední době též přicházejí stále častěji zakázky 

na monitorování parků ropných nádrží, ropovodů a plynovodů. Za účelem další spolupráce 

vytvářím tuto bakalářskou práci společně s touto společností. 

Úkolem této bakalářské práce je rozbor stávajících technologií a výběr výsledků 

nejnovějšího vývoje v oblasti sledování průběhu výroby pomocí dronů, kterýžto umožní 

zvýšit efektivitu výrobních procesů. 

Jedním z úkolů je analýza nového trhu bezpilotních strojů, výběr nejvhodnějších dronů z 

hlediska jejich technických a také ekonomických vlastností a také provedení hodnocení 

několika alternativ.  

Dalším úkolem byl rozbor zastaralého způsobu monitoringu v ropném průmyslu – včetně 

využívání vrtulníků, automobilů a velkého počtu lidských zdrojů. Mělo se provést porovnání 

vhodného nového způsobu monitoringu za pomoci dronů se zastaralým způsobem 

monitoringu.  

A nakonec se měla provést analýza investic, která měla ukázat který ze způsobů je v současné 

době vhodnější. 
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1. Charakteristika ropného a plynárenského průmyslu 

1.1 Charakteristika průmyslu 
Ropa je jedinou přírodní surovinou, jejíž zpracování umožňuje získat obrovskou různorodost 

těch nejdůležitějších produktů. Je to i palivo (automobilový benzin, raketové, dieselové 

palivo) a syntetické látky a různé nátěry a povrchové vrstvy, dále mycí prostředky, a dokonce 

i odpad ze zpracování ropy nachází uplatnění v podobě mazutu. Hlavními regiony, ve 

kterých se těží ropa, jsou Rusko, USA a země Blízkého východu.  

Světový ropný a plynárenský průmysl pojímá všechny rozvinuté země. Pro mnohé státy je 

to hlavní zdroj příjmů a odvětví, které určuje stabilitu měny a vnitřní ekonomiky. 

Existuje taková organizace OPEC. OPEC je mezinárodní organizace vytvořená zeměmi 

těžícími ropu a to za účelem kontroly kvót pro těžbu ropy. OPEC tvoří 14 zemí: Alžír, 

Angola, Venezuela, Gabon, Irán, Irák, Kuvajt, Katar, Libye, Spojené Arabské Emiráty, 

Nigerie, Saudská Arábie, Rovníková Guinea a Ekvádor [1]. 

Členské země OPECu kontrolují přibližně 2/3 světových zásob ropy. Jejich podíl tvoří ~35 

% v celosvětové těžbě ropy či polovinu světového vývozu ropy. Ministři energetiky a 

ropného průmyslu členských zemí OPEC se dvakrát do roka setkávají, aby zhodnotili 

mezinárodní trh ropy a předpověděli jeho budoucí vývoj. Na těchto setkáních se rozhoduje 

o opatřeních, která je třeba učinit pro stabilizaci trhu. Rozhodnutí o změnách objemů těžby 

ropy se v souladu se změnou poptávky na trhu přijímají na konferencích OPEC. 

V prosinci 2017 se nabídka ropy snížila kvůli Venezuele a Velké Británii. Dle údajů MEA 

se světová těžba ropy snížila v prosinci oproti listopadu 2017 o 0,4 milionů barelů za den. 

Hlavní pokles těžby byl pozorován v Severním moři (- 0,2 milionů barelů za den) a 

Venezuele (- 0,2 milionů barelů za den). V roce 2018 se očekává nárůst poptávky o 1,3 

milionů barelů za den [2]. 
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Tabulka 1 Výroba a spotřeba ropy na světě (v milionech barelů / den) 

  

2016 2017 
Změna 2016 -2017 [%] 

4 1 2 3 4 

Výroba ropy 

OPEC 40,2 38,9 39,2 39,6 39,2 -2,6 

Dubai 12,6 11,9 12 12 12 -4,6 

USA 12,5 12,7 13 13,1 13,9 11,2 

Rusko 11,6 11,5 11,3 11,3 11,3 -2,2 

Svět 98,2 96,6 96,9 97,9 98 -0,2 

Spotřeba ropy 

China 11,9 12,5 12,6 12,2 12,7 6,7 

Evropa 14,2 13,9 14,3 14,7 14,2 0,2 

USA 20,1 19,8 20,3 20,2 20,2 0,4 

Svět 97 96,6 98 98,4 98,3 1,4 

 

Ve světě existují různé druhy ropy. Druhy ropy – to je rozdělení ropy těžené z různých 

nalezišť podle kvalitativních charakteristik, složení (přítomnosti příměsí, obsahu síry), 

kvality a homogenity. Zavedením druhů se vývoz ropy zjednodušil. Ve Velké Británii - 

Brent, v Norsku - Statfjord, v Iráku - Kirkuk, v USA - Light Sweet a WTI. Pro země Perského 

zálivu - Dubai Crude. Veškerá ropa, která přichází do Číny, se realizuje ve vazbě na kotaci 

referenčních druhů – severomořského Brent a amerického WTI.  

Často se stává, že země produkuje 2 druhy ropy – lehkou a těžkou. Například, v Rusku – je 

to těžká Urals a lehká ropa Siberian Light, ESPO, v Iránu je to Iran Light и Iran Heavy. 

Tabulka 2 Světové ceny ropy leden 2018 

Typ Jednot. 01.01. 08.01. 15.01. 22.01. 

Změna 

za měs. 

[+%] 

Sřed.mes. 

Změmy 

[+%] 

Ropa Urals $/barr 66,7 68,5 70,3 68 5,6 29 

Ropa Brent $/barr 67,1 69,1 71,1 68,8 5,9 27,7 

Ropa Dubai $/barr 64,5 65,5 66,9 65,6 5,1 22,5 

Ropa ESPO $/barr 68,5 69,3 70,7 70,9 8,5 22,4 

Ropa WTI $/barr 60,5 61,7 64,2 63,4 8,8 19,7 

Ropa OPEC $/barr 64,5 65,5 66,9 65,5 6,1 19 
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Ceny ropy se vrátily na úroveň konce roku 2014. V první polovině ledna ceny ropy 

pokračovaly ve svém růstu, v důsledku čeho cena ropy značky Brent v polovině měsíce 

překročila hodnotu 70 USD za barel a WTI – 64 USD za barel. Naposledy byly ceny ropy 

na těchto hodnotách na konci listopadu – začátku prosince 2014.  

Růst na konci prosince 2017 a začátku ledna 2018 byl podmíněn zprávami o výbuchu na 

ropovodu v Libyi a hromadnými protestními akcemi v Iránu, které přerostly v nepokoje. 

Avšak počátkem druhé poloviny měsíce se ceny ropy několikrát zkorigovaly na pozadí 

ukončení protestů v Iránu, které nikterak reálně neovlivnily dodávky ropy z této země. 

Přitom podporou cen ropy po dobu celého měsíce bylo snižování zásob ropy a ropných 

produktů v USA, což bylo způsobeno částečně mimořádnými mrazy a sněžením a také 

nestabilním růstem těžby ropy v zemi. Ostatně většina expertů očekává, že USA budou moci 

v roce 2018 značně zvýšit objem těžby surové ropy a to negativně ovlivní úroveň světových 

cen ropy [2]. 

 

  

Graf 1 Excel: Světová těžba ropy 

Avšak experti mají za to, že je dosti pravděpodobný růst spotřeby ropy do doby let 2030-

2050 a poté dojde k poklesu. To však neznamená automatický pád cen, přirozeně, jelikož jen 

stěží se objeví další snadno přístupná naleziště [3]. 

Existuje několik faktorů, které silně ovlivňují ceny ropných produktů: 
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Geopolitický faktor. Skoro všechna velká naleziště ropy se nacházejí na Blízkém Východě 

a odtud se tisíce barelů dodávají do největších společností po celém světě, a proto jakýkoli 

konflikt v tomto regionu ovlivňuje cenu produktu. Války, drobné nesváry apod. – to vše 

značně zvyšuje cenu, jelikož doprava suroviny se stává obtížnější a nebezpečnější.  

Existence poptávky. Pokud se produkt aktivně produkuje a též aktivně spotřebovává, 

znamená to, že poptávka existuje a cena se bude držet buď na stejné úrovni, nebo se, v 

případě nedostatku produktu, bude zvyšovat.  

Existence zásob. Méně zásob – vyšší cena, více zásob – cena klesá. Pokud je poptávka po 

ropě a její zásoby jsou přibližně stejné, její cena se bude tak jako tak postupně snižovat.  

Vrtná zařízení. Má se za to, že až bude dosaženo maximální výše těžby ropy, přivede to k 

poklesu cen.  

Kvóty na objemy těžby OPEC. Země, které jsou členy OPECu se několikrát za rok setkávají 

a rozhodují o tom, jaké množství ropy by se mělo denně vytěžit.  

Podnebí, počasí, mimořádné situace. Horko, abnormální srážky – to vše vede ke zpomalení 

dodávek, snížení těžby a k dalším problémům. 

Co se týká ropných korporací, pak lze vyčlenit dvě sedmičky, které jsou největší na světě. 

Stará sedmička – největší společnosti patřící do OECD (organizace hospodářské spolupráce 

a rozvoje). Jsou to takové společnosti jako British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal 

Dutch Shell, Chevron и Texaco. A také nová sedmička, která nepatří do OECD – Čínská 

národní ropná a plynová korporace (Čína), Gazprom (Rusko), Národní iránská ropná 

společnost (Irán), Petrobras (Brazílie), PDVSA /Venezuela), Petronas (Malajsie), Saudi 

Aramco (Saudská Arábie).  

V současné době společnosti, ve kterých je hlavním akcionářem stát, kontrolují téměř 30% 

světové těžby a více než 30% celosvětových zásob ropy a plynu. Podíl „starých sester“ činí 

kolem 10% těžby a vlastní přibližně 3% světových zásob, ale díky prodeji nejen surové ropy 

a plynu ale ještě i benzinu, dieselového paliva a ropných produktů, příjmy těchto společností 

stále převyšují příjmy, kterých dosahují „nové sestry“. 

1.2 Proces zpracování ropy 
Těžba to je složitý proces, který zahrnuje geologický průzkum teritoria za účelem nalezení 

zásob ropy pod zemí, postavení vrtné věže, hloubení vrtů a jejich opravy, čerpání obsahu na 
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povrch, očištění ropy od vody, síry, parafinu a mnoho jiného. Komplikace mohou znamenat 

skalnaté horniny, které rychle opotřebovávají vrtné nástroje. V některých případech se 

používá k překonání takových překážek výbušnin. Jiné obtíže vznikají při těžbě 

v podvodních nalezištích, kde je nutné použití složitějších hermetických konstrukcí, plošin, 

plovoucích nad nalezištěm na pontonech, ze kterých se spouští vrtná souprava a dále jsou 

obtíže při dopravě vytěžené ropy na břeh. 

Doprava. Dále ropa směřuje po potrubích, v nichž pohyb a přečerpávání zajišťují čerpací 

stanice. Ropovody to jsou inženýrsko-technická zařízení pro potrubní dopravu, která jsou 

určená pro přepravu ropy. Dělí se na dálkové a průmyslové ropovody. Vybudování, obsluha 

a údržba ropovodu je dosti nákladná záležitost, přesto je to ale nejlacinější způsob přepravy 

ropy a plynu. K dopravě ropy po vodních cestách se používají tankery a supertankery. 

Provádí se také přeprava v cisternách železničních souprav a na menší vzdálenosti – 

v automobilových cisternách. Zpracovaný produkt v podobě tekutého paliva se obvykle 

dopravuje stejným způsobem. Zde se převážně používají potrubní systémy a složitost 

spočívá v zajištění kontinuálního přečerpávání, které může býti přerušeno jak výpadkem 

čerpacích stanic, tak i závadami na samotném potrubním systému, ke kterým dochází dosti 

často. 

Seismické poruchy/změny, poškození vlivem koroze, neoprávněná napojení na potrubní 

systém a jiná mechanická poškození se stávají a dochází k nim pravidelně, a proto každý 

úsek potrubní soustavy stále objíždějí kontrolní skupiny a při zjištění závady provádějí 

opravy. Avšak v poslední době stále více společností používá pro účely monitorování 

potrubních systémů bezpilotní létající zařízení. A praxe potvrzuje, že je to mnohem 

ekonomičtější a rychlejší způsob, nežli používání kontrolních skupin nebo vrtulníků 

s pilotem.  

Jiným problémem je četnost havarijních situací a ekologické škody. Při poškození potrubí 

dochází k obrovským únikům ropy do okolního prostředí a tato znečišťuje půdu a vodu, ničí 

život velkého počtu organizmů a vytváří nebezpečné situace pro vznik požárů. Naštěstí jsou 

takovéto úniky při pravidelné prohlídce potrubní trasy rychle zpozorovány a jsou neprodleně 

přivolány pohotovostní zásahové týmy. 

Zpracování. Cílem zpracování ropy je výroba ropných produktů, především, různých paliv 

a surovin pro další chemické zpracování. Benzin, petrolej, dieselové palivo a technické oleje 

jsou dále tříděny podle svého chemického složení na různé druhy. Závěrečným stadiem 
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výroby závodů pro zpracování ropy je smíchávání získaných komponent a vytváření konečné 

produkce o požadovaném složení. 

Perspektivy ropného průmyslu jsou poněkud kaleny rozvojem alternativní energetiky: vítr, 

slunce. Silnou konkurenci vytváří jaderná elektroenergetika (zvláště pak s rozvojem 

bezpečnostních systémů). Nemalou ránu může perspektivně způsobit zpracování odpadu: 

bude tím umožněno opakované použití mnoha materiálů, získávaných ze zpracování ropy a 

tím bude také snížena poptávka. A samozřejmě též elektromobily, se kterými tolik bojují 

ropné společnosti. 

Mnozí prognostici již dávno tvrdí, že za několik málo desítek let budou na planetě vyčerpány 

zásoby ropy a z tohoto důvodu se bude muset lidstvo zcela přeorientovat z uhlovodanů na 

alternativní zdroje energie. Nicméně, i když existuje možnost, ropné společnosti pokračují 

v těžbě ropy a výrobě ropných produktů. Přitom všem je velmi důležité zvyšování 

efektivnosti výrobních procesů za současného snižování vlastních nákladů.  
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2. Charakteristika dronů a možností jejich využití ve vybraném 

průmyslovém sektoru 

2.1 Charakteristika dronů 
Poprvé byly létající bezpilotní stroje využity pro komerční účely v Japonsku začátkem 

80tých let minulého století, kdy bezpilotní vrtulníky skvěle doplnily běžné vrtulníky při 

ošetřování rýžových polí pesticidy. V té době byla technologie dálkově ovládaných létajících 

zařízení drahá a náročná. 

Pokrok byl velmi bouřlivý: vyvíjely se nové technologie, vyvíjela se normativně-právní 

základna, byly přiděleny finanční prostředky. V důsledku vzniklo velké množství nových 

variant použití bezpilotních zařízení, a to i v zemědělství, infrastrukturní oblasti, 

bezpečnostní sféře, dopravě, ve sdělovacích prostředcích a v zábavním průmyslu, 

telekomunikačním sektoru, důlním průmyslu a v pojišťovnictví. 

Pro některá odvětví hospodářství je důležitá rychlost letu a užitečná nosnost, v jiných jsou 

volena řešení zajišťující vysokou kvalitu dat, která přicházejí v reálném čase při efektivní 

výši nákladů [4].  

V řadě infrastrukturních odvětví může být dosaženo významných výhod v důsledku 

využívání bezpilotních létajících strojů. K takovým odvětvím patří energetika a ropný a 

plynárenský sektor. Právě v těchto oborech jsou důležité výrobní objekty rozptýleny na 

velkých územích a vyžadují stálou kontrolu, údržbu a inventarizaci a toto mohou 

v požadované míře zajistit pouze drony.  

Stále se zvyšuje počet společností, které pro účely kontroly a pozorování objektů a též pro 

pohodlí a úsporu času provozují drony. Mezi přední odvětví v oblasti použití bezpilotních 

létajících strojů patří závody pro zpracování ropy a plynu a chemické podniky. Vždyť právě 

v těchto průmyslových objektech je zajištění spolehlivosti výroby a spolehlivé činnosti 

systémů zárukou bezpečnosti nejen zaměstnanců, ale i životního prostředí. 

K dnešnímu dni se nejprogresivnějšími zeměmi ve využívání dronů staly: USA, Kanada, 

Čína a Izrael. Drony se rychle stávají jedním z nejlepších nástrojů pro snižování nákladů 

v ropném průmyslu. Namísto toho, aby bylo třeba vynakládat prostředky na to, aby se člověk 

přemístil z jednoho místa na jiné nebo podél potrubních tras při vyhledávání 

problematických úseků, mohou ropné společnosti mohou poslat drony vykonávat tuto 

špinavou práci. Průzkumné práce na teritoriu, kontrola výrobních procesů a též kontrola 
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bezpečnosti se může provádět z bezpilotních dronů, které se v mnoha případech pilotují 

samy.  

BLS používají v současné době vojáci, policisté a civilní služby, a to i při průzkumných, 

vyhledávacích a záchranářských činnostech, při správě půdních zdrojů nebo pro topografické 

zaměřování. 

Drony mohou zajistit hospodárnost při provádění řady činností v porovnání s tradičními 

metodami. Navíc může být zvyšována bezpečnost takových prací a jejich kvalita.  

Jedním z druhů použití je sběr dat pro vytváření 3d-modelu, který může zobrazit různé 

anomálie a závady v práci vrtné soupravy. Dron může během 5 dnů nasbírat údaje, jejichž 

sběr by trval inspektorovi 8 týdnů. Dron umožňuje kontrolovat hořákové systémy v průběhu 

jejich činnosti a tím ušetřit peníze a je to mnohem bezpečnější způsob pro člověka. Speciální 

SW zpracovává získané údaje a vytváří zprávu, kde se každá závada označí určitou barvou, 

v závislosti na naléhavosti. Drony mohou kontrolovat trhliny a korozi a kartograficky 

popisovat dynamiku jejich chování. Dron je schopen detekovat úniky plynu.  

Další možností použití dronů je hlídání a monitorování tras dálkových potrubních systémů. 

Jedním z hlavních zájmů každé ropné společnosti je udržování svých potrubních systémů a 

výrobní infrastruktury v bezvadném stavu. Jelikož k těžbě a dopravě ropy dochází ve 

vzdálených a těžko přístupných oblastech s drsným podnebím, dochází k prudkému 

zvyšování požadavků na zajištění průmyslové a ekologické bezpečnosti. Letecký monitoring 

těchto objektů se provádí zpravidla minimálně dvakrát týdně. Použití bezpilotních strojů je 

pro tytu účely efektivní [5]. 

Bezpilotní stroje se také používají při kartografickém snímání objektů rekonstrukce a 

výstavby, dle záznamů bezpilotního leteckého snímání se provádí monitoring průběhu prací, 

demontáží, opravárenských prací a též vyhledávání úniků ropy.  

Potenciál využití dronů v ropném a plynárenském průmyslu je vskutku obrovský. Mnohé 

otázky bezpečnosti a spolehlivosti, na jejichž zajištění vynakládají plynárenské a ropné 

podniky značné prostředky, mohou býti efektivně řešeny za použití bezpilotních létajících 

zařízení. Je důležité si uvědomit, že hodnota BLS v ropném a plynárenském průmyslu 

nespočívá není tolik v samotném „vrtulníku“, který si každý člověk může zakoupit 

v nebližším obchodě s elektronikou, ale právě v inovačních programech pro rozpoznávání a 

zpracování dat z BLS. Právě schopnost rychle a přesně zpracovávat data získaná z BLS, 
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umění vkládat tato data do informačních podnikových systémů a obchodních procesů, dává 

společnostem za dnešních podmínek podstatné konkurenční přednosti a kvalitativním 

způsobem zvyšuje jejich schopnost přizpůsobení se novým podmínkám provádění 

podnikatelské činnosti [6].  

Největšími světovými naftařskými a plynárenskými společnostmi z hlediska zavádění do 

výrobních procesů bezpilotních technologií jsou British Petroleum a Shell. British Petroleum 

již zřídila vzdálená řídicí střediska s využitím dronů a senzorových technologií, Shell plánuje 

zajištění celého výrobního procesu „inteligentními“ technologiemi, včetně technologie 

dronů a senzorů, do roku 2018. 

Dle hodnocení expertů se bude v nejbližší budoucnosti stále více společností zabývat 

transformací svých operačních procesů s využitím bezpilotních létajících strojů. To se 

dotkne i ropného a plynárenského oboru, kde je nezbytná nejen mobilita, ale i vysoká kvalita 

informací. K dnešnímu dni v oblasti rozvoje komerčních technologií BLS silně pokročila 

Čína, USA, Francie, Německo a ve Východní Evropě – Polsko. Drony mohou přinášet velký 

užitek prakticky ve všech klíčových výrobních procesech v ropném a plynárenském odvětví 

a napomáhat ve zvládání závažných problémů.  

Výhody a přednosti: 

• Bezpečnost. Pravidelné oblétávání potrubních systémů, zařízení pro dopravu ropy umožňuje 

zvýšit kvalitu práce těchto systémů, snížit riziko poruch, havárií, nezákonného napojení do 

potrubních systémů.  

• Ekonomická výhoda. Průměrně je oblétání území s bezpilotním zařízením 20 až 30 lacinější 

nežli využití pro tyto účely vrtulníků. Přičemž doba letu je větší, rádius obletu je také větší a 

jedna hodina jejich práce je desetinásobně menší, nežli využití pilotované techniky.  

• Nenákladný provoz a opravy. Též údržba, opravy, výměna náhradních dílů je několikrát 

levnější nežli u pilotované techniky.  

• Velké možnosti pozorování – ve dne, v noci, v infračerveném rozsahu, se zapojením 

parametrů sledování cílů atd.  

• BLS výborně řeší problémy na ropných zařízeních v oblasti bezpečnosti a ochrany.  

2.2 Monitoring dopravy 
Při přepravě velkých objemů ropy je nutné zajistit spolehlivost činnosti potrubních systémů. 

Mimořádné situace na objektech ropných magistrál mohou způsobit vážnou škodu 
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ekonomice a to kvůli ztrátám produktu a přerušení plynulého výrobního procesu 

v navazujících odvětvích, mohou vést ke katastrofálním následkům pro ekologii, kvůli 

znečištění životního prostředí a vzniku požárů, stát se hrozbou pro lidské životy.  

Pro účelné řízení rizik a podporu práceschopnosti dálkových ropovodů po celou dobu 

provozu je nutný nepřetržitý monitoring, údržba a opravy. Avšak zajištění těchto požadavků 

není až tak jednoduché. Potrubní systémy se většinou táhnou stovky kilometrů po vzdálených 

a těžko přístupných teritoriích se složitými klimatickými podmínkami. Tato teritoria se často 

nedají obejít pěšky, ani objet autem.  

Dnes nejrozšířenějším způsobem provádění monitoringu potrubních tras je stále ještě 

pravidelné hlídkování za pomoci pilotovaných leteckých prostředků a pozemních dopravních 

prostředků s vysokou schopností terénní jízdy. Tyto metody kontroly nejsou vždy praktické 

a výhodné z hlediska hospodárnosti. Oblétávání vrtulníkem je drahé. Terénní doprava je 

finančně dostupnější, ale málo průchodná a vyžaduje pravidelnou údržbu. Použití různých 

čidel a snímačů není vždy spolehlivé a vyžaduje pravidelné seřizování [7]. 

Jako nástupce tradičních způsobů monitoringu dnes přichází bezpilotní létající stroje (BLS). 

Již se dobře prosadily na světovém trhu geoinformačních služeb. Použití BLS pro 

monitorování dálkových ropovodů napomáhá zvyšování ekonomické efektivnosti a snížení 

ekologických rizik. Bezpilotní stroje jsou vybaveny aparaturou pro fotografické a video 

snímkování. BLS přenášejí v reálném čase získávané údaje na řídicí pult a také je 

zaznamenávají na paměťovou kartu. Létající stroj je schopen letět samostatně po zadané 

trase, avšak jeho řízení může kdykoli převzít operátor. Přístroj je uzpůsoben k použití 

v různých regionech, v širokém rozsahu teplot a za takových složitých povětrnostních 

podmínek, jako je déšť a snížená viditelnost. Využití bezpilotních strojů umožňuje zvýšit 

hospodárnost průzkumu ve srovnání s tradičními způsoby a zvýšit počet letů a zároveň zvýšit 

kvalitu monitoringu stavu ropovodů a spolehlivost jejich provozu. Za pomocí BLS je možné 

prozkoumávání i dříve nepřístupných území.  

Bezpilotní stroje umožňují řešit celou řadu úkolů: 

• Monitoring ekologického stavu životního prostředí podél trasy potrubního systému, nalézání 

míst výskytu a kapacit podzemních a pozemních nahromadění uniklé ropy; 

• Hodnocení technického stavu potrubních systémů, zjišťování poškození hydroizolace a 

tepelné izolace; 
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• Průzkum prostoru v okolí potrubí, studium vlivu zlomů, trhlinovitosti a pohybu zemské kůry, 

zjišťování zavodněných úseků, korozivně nebezpečných prostředí a odtávajících zemin; 

• Nalézání nepovolaných osob v chráněných zónách, zjišťování nepovoleného odběru ropy 

z potrubí; 

• Kontrola havarijních a mimořádných situací, koordinace činností pozemních skupin; 

• Kontrola plnění stavebních a opravárenských prací [7]. 

2.3 Zpracování ropy 
Rozhodování za použití BLS lze s úspěchem aplikovat při monitoringu ve sféře zpracování 

ropy. Za pomoci dronů lze provádět kontrolu množství a kvality zásob, například rozmístění 

opěr, určování parametrů potrubních systémů. Použití bezpilotních zařízení je možné na 

kontrolovaných plošinách za účelem potvrzení správnosti provedených prací. Dále pak, 

bezpilotní stroje, které je možné vysílat dálkově z řídicího centra, provádějí efektivně 

každodenní pozorování území a hlídkování v rámci naplánovaných a mimořádných letů. Při 

pozorování pomocí BLS procesů zpracování ropy lze získat podrobný obraz a popis celých 

segmentů infrastruktury, což umožní minimalizovat riziko vzniku závad a snížit výši 

případné škody [7]. 

Díky účelnému způsobu pozorování se zajišťuje ochrana území, zabezpečení proti 

narušitelům, pokoušejícím se proniknout na plošinu a též shromažďování podkladů, 

svědčících o existenci hrozeb. Zkrácení reakčního času na výzvy a zvýšení bezpečnosti při 

likvidaci havarijních situací umožňuje rychlé a přesné rozhodování za podmínek 

mimořádných situací.  

2.4 Hodnocení investic 
Investicí rozumíme kapitálová aktiva sestávající ze statků, které nejsou určeny pro 

bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších 

kapitálových statků [8]. 

Metody hodnocení investic se obvykle dělí na dvě skupiny: statické a dynamické [8]. 

Statické metody jsou například metoda výnosnosti investice a doby návratnosti investice. 

Metoda výnosnosti investice vychází z toho, že jak změny v objemu výrovy, tak změny 

v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně charaketizuje 

přínos investice [8]. Kritériem je požadavek, aby byla hodnota výnosnosti vyšší než hodnota 

úroku ze střednědobých vkladů. 
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ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%] 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐶𝐹

𝐼𝑁𝑉
∗ 100[%] 

Kde Zr – průměrný čistý roční zisk, INV – investice 

Jako zisk se bere čistý zisk (po zdanění), který je považován za skutečný efekt pro podnik 

[8]. 

Metoda doby návratnosti investice. Poukazuje na to, za jak dlouho se nám vložené finanční 

prostředky vrátí. Kriteriem pro posouzení investice je zde průměená doba životnosti, která 

by neměla být mižší než doba návratnosti [9]. 

𝑃𝑃 =
𝐼𝑁𝑉

𝐶𝐹
[𝑅𝑂𝐾𝑌] 

Dynamické metody jsou například metoda čisté současné hodnoty nebo metoda vnitřního 

výnosového procenta. 

Metoda čisté současné hodnoty. Zjišt´uje se jako rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných přínosů a současnou hodnotou investovaných kapitálových výdajů. 

Z charakteristiky plyne obecné kritérium přijatelnosti: projekt je přijatelný, pokud je jeho 

čistá současná hodnota vyšší nebo alespoň rovna [9]. 

Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝑁𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁𝑉

𝑛

𝑡=1

 

SHCF – současná hodnota cash flow, k – podniková diskontní sazba, t – období 1 až n – 

doba životnosti investice. 

Metoda vnitřního výnosového procenta. (anglicky Internal Rate of Return - IRR) v USA 

někdy nazývané také jako Ekonomické výnosové procento (anglicky Economical Rate of 

Return – ERR) nám vlastně říká, kolik procent na hodnoceném projektu vyděláme, pokud 

zvážíme časovou hodnotu peněz [10].  

VVP se rovna výše diskontní sazby, při níž je ČSH = 0.  

0 = −𝐼𝑁𝑉 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑉𝑉𝑃)𝑖

𝑛

𝑖=1
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𝑉𝑉𝑃 = 𝑖𝑛 +
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛 − Č𝑆𝐻𝑣

∗ (𝑖𝑣 − 𝑟𝑖𝑛) 

Investice je dle tohoto kritéria přijatelná, pokud je VVP (IRR) větší než diskontní sazba. Čím 

vyšší je VVP, tím vyšší je návratnost investice.  
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3. Charakteristika společnosti Calculated Controls 

Calculated Controls je společnost, která poskytuje kompletní služby, poskytuje individuální 

vývoj i řízení projektů a poskytuje talentované profesionály vhodné pro uspokojování potřeb 

našich zákazníků. Společnost se snaží získávat a udržovat si ty nejkvalitnější technické 

odborníky, disponující znalostmi a zkušenostmi [11]. 

Calculated Controls sídlí ve státě Texas, ve městě Huston, USA. Společnost poskytuje 

odborníky pro podniky ropného a plynárenského a petrochemického průmyslu. 

Společnost má přibližně 110 zaměstnanců, především jsou to plánovači projektů, 

administrativní úředníci, účetní a operátoři. Tito zaměstnanci pracují více než 50 hodin týdně 

a většinou jsou placeni hodinově a je jim vypláceno cestovné a diety.  

Ve Spojených Státech je trh velmi spolehlivý a my očekáváme, že v příštím roce budeme mít 

více než 160 zaměstnanců. Náš předpoklad příjmu na rok 2018 činí $ 36 milionů s 12% 

zisku, což je o $ 5 více, nežli v roce 2017. Většinou je tomu tak díky využívání nových 

technologií a rozšíření štábu zaměstnanců.  

Význačnými klienty jsou velké rafinérské společnosti v Americe, takové jako Phillips 66, 

Valero, Enterprise Products, Calumet, Husky, HollyFrontier.  

Calculated Controls poskytuje vysoce kvalifikované odborníky, aby se zvýšil počet 

zaměstnanců v době realizace projektů nebo opravárenských prací. Každý ze zaměstnanců 

se vyzná v nejmodernějších technologiích, ovládá potřebný software.  

Společnost poskytuje odborníky ve sféře: řízení projektů, plánování, účetnictví, 

administrativa, kontrola kvality, programování, technologie. 

Calculated Controls poskytuje nejmodernější technologie kontroly za pomoci bezpilotních 

technologií pro kontrolu aktiv a zjišťování anomálií v ropném a plynárenském a 

petrochemickém průmyslu. 

Využití technologie dronů pomáhá ropným inženýrům nalézt úseky napadené korozí na 

obvodu potrubního systému. Inženýři-inspektoři mohou použít termovizní systémy a 

analytiku dat ke zjištění úniku zemního plynu ze soustavy potrubních systémů. 

Velké ropné společnosti nemusí vysílat zaměstnance do vzdálených regionů za účelem 

vyhledávání nejlepších míst pro vrty nebo na plánované kontroly ropných věží. Namísto toho 
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mohou vyslat drony k plnění riskantních úkolů, které by pro jejich zaměstnance znamenaly 

potenciální nebezpečí.  

Málokdo z naftařů si umí představit, jak složité a drahé je provozování a údržba BLS. Lze 

jednoduše využít služeb organizací, které se specializují na provádění průzkumů za pomoci 

BLS. Tyto poskytují jak výrobci bezpilotních strojů, tak i servisní společnosti. Nejčastěji je 

takový přístup nejpohodlnější a nejzajímavější. 

Právní složka prací je značná – je nutno získat licence na provádění prací a též odsouhlasovat 

let s místními centry správy využívání vzdušného prostoru. Proto k dnešnímu dni za 

podmínek rodícího se trhu používání BLS ropnými a plynárenskými společnostmi, je 

výhodnější použít služeb firem, které již mají tento pracovní proces zvládnutý a nastavený. 
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4. Výběr vhodného dronu, technicko-ekonomické vyhodnocení 

aplikace dronů 

4.1 Klasifikace dronů 
V současné době existuje velké množství různých druhů BLS: letadlového a vrtulníkového 

typu, těžké a lehké, létající na tekuté palivo a na elektrický pohon, o velkém a malém doletu. 

Volba toho kterého bezpilotního stroje je závislá na vlastnostech pozorovaného objektu, 

potřebě přenosu dat v režimu reálného času a na typu dat, který vychází ze zadaného úkolu. 

 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 
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Tabulka 3 Charakteristika dronů 

 

Charakteristiky 

UAV typu letadla, 

dlouhý dosah 

UAV typu letadla, 

střední dosah 

UAV typu 

vrtulníka, malý 

dosah 

Poloměr působení 50-70 km 15-25 km 2-5 km 

Doba letu 4-5 hod 1-2,5 hod 40-60 min 

Rychlost 65-130 km/hod 65-130 km/hod 30-50 km/hod 

Hmotnost vzletu 8-10,5 kg 2,5-6,5 kg 1,5-8 kg 

Cílová hmotnost zátěže 1,5-2 kg 0,3-1 kg 0,3-2 kg 

Vzletvzlétnutí Pneumatický 

katapult 

Elastický katapult Vertikální 

Přistání Padák do sítě Padák do sítě Vertikální 

Rozpětí křídel 2-3 m 1-2 m 0,6-1,5 m 

Náklady 0,7-1,7 mil.kč. 0,5-1,3 mil.kč. 0,4-1,1 mil.kč. 

*Vlastnosti lze zlepšit dodatečným vybavením 

 

K provedení vzdušného monitoringu ropovodů rozmístěných ve značné vzdálenosti je účelné 

použít BLS letadlového typu s velkým doletem. Pro operativní průzkum tras potrubních 

systémů je účelné použít BLS letadlového typu středního doletu. Pro průzkum blízko ležících 

objektů vyžadujících podrobné prozkoumání se budou hodit BLS vrtulníkového typu malého 

doletu. 

Konstrukce bezpilotního zařízení obsahuje satelitní navigátor a programovatelný modul. 

Pokud se BLS použije pro získání, uložení a vyslání informací na pult operátora, nainstaluje 

se do něj dodatečně paměťová karta a vysílač.  
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Konstrukce a funkčnost se mění v závislosti na určení zařízení. Existují typy dronů, které 

dokáží přijímat povely člověka a na tyto reagovat. V takových typech jsou nainstalovány 

speciální moduly – přijímače povelů.  

V prvé řadě bych bezpilotní stroje rozdělil podle typu motoru – na elektrické a benzinové. 

Každý typ má přednosti a nedostatky. Pro monitoring ropovodů jsou důležitá dvě kritéria – 

doba letu a spolehlivost. Doba letu hraje velikou roli, jelikož rozsahy prací jsou kolosální. 

Zde rozhodně vyhrávají BLS se spalovacím motorem. Ale je nutno mít na vědomí že 

povětrnostní podmínky často nedovolují podnikat tak dlouhé lety (v řádu 8 - 10 hodin), které 

nám nabízejí benzinová letadla. Moderní elektrické bezpilotní stroje umožňují provádět 

zaměřování po dobu 3 – 4 hodin, a to je v případě složitých povětrnostních podmínek úplně 

dostačující. 

Pro sledování objektů rozmístěných ve značné vzdálenosti (50 – 70 km) se zpravidla 

používají bezpilotní stroje letadlového typu. Stroje vrtulníkového typu se budou spíše hodit 

pro blízké objekty vyžadující podrobný průzkum, například, pro vyhodnocení technického 

stavu potrubního systému. Takové „mini-vrtulníky“ se mohou přiblížit k objektu na 

minimální vzdálenost a „zůstat viset“ na jednom místě. 

Nemálo důležitým faktorem pro ropnou společnost je typ dat získávaných z BLS. Tento typ 

je v prvé řadě určován zadaným úkolem. Pro monitoring pro bezpečnostní účely bude 

vhodná videokamera s vysokým rozlišením a únik ropy a plynu je lépe vidět za pomoci 

termovize. Existuje také možnost vytvoření vysokofrekvenčních 3D-modelů teritoria pro 

inženýrská, důlně-měřičská a geologická oddělení společnosti. 

4.2 Nová objednávka 
Firma Enterprise Products dává společnosti Calculated Controls novou objednávku. Musím 

provést monitorování parku zásobníků, sestávajícího ze 6 nádrží a potrubních systémů a též 

provést monitorování části nového potrubí, kdy délka této části činí 120 mil, což je přibližně 

193,121 km. Smlouva je předpokládána na 5 let. Cena zakázky 5 000 000 dolarů, monitoring 

parku zásobníků a monitoring 40 mil potrubí. Od společnosti Calculated Controls se 

požaduje provedení monitoringu a zpracování dat, v případě úniku nebo jakékoli havárie 

musí operátor tuto skutečnost neprodleně sdělit firmě Enterprise Products a firma tam 

neprodleně vyšle svůj speciální tým pro likvidaci havárií.  
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4.3 Moje volba 
Pro monitorování parku zásobníků použijeme drony vrtulníkového typu. Základní software 

BlueVu si objednáme u Industrial Skyworks s kterou Calculated controls už má smlouvu. 

Software pro kontrolu bezpilotních létajících strojů BlueVu zajišťuje efektivní a přesné 

hodnocení aktiv a výkaznictví. BlueVu odstraňuje náročnou ruční práci, kdy automaticky 

organizuje a analyzuje naše data. Tím je umožněno činit včasná a odůvodněná rozhodnutí 

ohledně priorit rehabilitace a plánování.  

Monitoring zásobníků bude rozdělený na dva druhy. 

První: kontrolní monitoring celého parku z výšky 50 metrů. 

• Cíl této prohlídky – zjištění havarijních situací, pozorování teritoria a hlídkování. 

• Rozvrh: Tento druh monitorování se bude provádět každých 12 hodin denně.  

• Plánovaná doba letu dronu – 20 minut. 

• Pro tento monitoring potřebujeme jeden dron, jednoho technika a asistenta. 

Tabulka 4 Hodnocení alternativ 1 

  

hmotnost 

[g] 

Max. čas 

letu [min] 

Rozsah 

ISO 

Rozsah U 

[km/h] 

Vzdálenost 

[km] 

Cena 

[$] 

  

PHANTOM 4 PRO 1 375 30 

100 - 

6400  45 5 2 300 

INSPIRE 2 3 440 30 výběr 94 7 3 000 

MATRICE 200 

SERIES 4 530 28 výběr 80 6 4 600 

VOYAGER 5 2 400 31 

100-

3200 10 5 16 129 

Intel® Falcon™ 8+ 1 200 20 

100-

3200 57 4 36 000 

Hodnocení Body 

PHANTOM 4 PRO 2 4 4 2 3 5 20 

INSPIRE 2 4 4 5 5 5 4 27 

MATRICE 200 

SERIES 5 3 5 4 4 3 24 

VOYAGER 5 3 5 3 1 3 2 17 

Intel® Falcon™ 8+ 1 2 3 3 1 1 11 

 

• Pro tento monitoring jsme zvolili dron INSPIRE 2: 

Doba letu - 30 minut 

Rozsah řízení – 7 km 

Maximální rychlost - 94 km / h 
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Rozlišení videa - 5.2K / 4K 

Senzorový rozsah - 30M  

Přímý přenos - 1080P 

 

Obrázek 3 dron INSPIRE 2 

Analýza dat a odeslání výkazu do Enterprise Products. 

Vzdálený technik dostává $ 160 za jeden práce, toto zahrnuje přípravu dronu a 40 minut letu 

za den. 

Asistent dostává $ 85 za jeden den práce, zahrnuje to analýzu dat a reportování pro Enterprise 

Products. 

Tabulka 5 první typ monitoringu 

Klasifikace práce Mzdy  

Vzdálený technik $160,00 

Asistent - Hlášení $85,00  

Zařízení Ceny 

Drone Video nebo Visual Still $975,00 

IR Drone Cam $750,00 

3D Photogrammetry Laser pro Drona $1 200,00 

Inspire 2 $3 000,00 

GE Mentor Visual IQ Video Probe 3D Phase Measurement $950,00 

MFE PTZ 275/550 Remote Visual Cam Kit $900,00 

Wohler VIS350 Rem Vis Cam Kit 3/4"nom $375,00 

Spotřební materiál Ceny 

Zvláštní objednávky Náklady + 10%  
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• Cena zařízení = $8 150. 

• Výše mezd za měsíc ((160+85)*21) = $5 145 

• Cena spotřebního materiálu (v jednom z podobných projektů, ve kterém jsme již činní) = 

$400 + $40 za jeden měsíc. 

Druhý: podrobný monitoring stavu nádrží a přiléhajících potrubních systémů. 

• Cíl prohlídky – zjistit úseky koroze po obvodu, zhodnocení technického stavu trub a nádrží, 

zjištění defektů hydroizolace a tepelné izolace, zjištění potenciálních úniků. 

• Rozvrh: Tento monitoring se bude provádět jednou denně. 

• Pro tuto práci jsou zapotřebí 2 drony a 2 technici a 1 asistent. 

• Pro tento monitoring je nutná podrobnější prohlídka každého objektu. Plánovaný čas práce 

– 2 hodiny.  

• Analýza dat a odeslání výkazu do Enterprise Products. 

• Pro tento monitoring využijeme dron, který už jsme výbrali u monitoringu 1 - INSPIRE 2 

(doba práce bude propočtena tak, aby byl náš dron volný) a také jsme vybrali dron Flyability 

Elios. 

Tento dron je poslední inovací v oboru monitorování malých potrubních systémů na co 

nejbližší vzdálenosti od objektu. Díky svému sférickému tvaru nárazy pro dron nejsou 

nebezpečné. Na trhu neexistuje žádná vhodná alternativa k tomuto dronu. 

 

Obrázek 4 Dron Flyability Elios 

• Video: HD 1080; 

• IR kamera: FLIR 160x120; 

• V případě potřeby osvětlení "vpřed" nebo "nahoru". Intenzita osvětlení se může měnit; 

• Hmotnost: 400 g bez baterie; 700 g s baterií; 
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• Ochranná mřížka: Průměr 40 cm. Vyrobeno z 10 pentagonů, které lze v případě potřeby 

vyměnit, odolnost proti nárazu - 4 m / s. 

Doba letu dronu činí pouze 25 minut, snadno se u něj mění baterie. Proto objednáváme pro 

tento dron 8 další baterie. 

Máme dva vzdálených technika, každý dostává $ 320 za jeden den práce ($ 160 * 2 hodiny), 

toto zahrnuje přípravu dronu a 100 minut letu za den. Celkem $ 640. 

Asistent dostává $ 170 za jeden den práce ($ 85 * 2 hodiny), zahrnuje to analýzu dat a 

reportování pro Enterprise Products. 

Tabulka 6 druhý typ monitoringu 

Klasifikace práce Mzdy 

Vzdálený technik (x2) $ 640,00  

Asistent - Hlášení $ 170,00 

Zařízení Ceny 

Drone Video nebo Visual Still $ 975,00 

IR Drone Cam $ 750,00 

3D Photogrammetry Laser pro Drona $ 1 200,00 

Ispire 2 - 

Flyability Elios $ 32 000,00 

HRB RC LiPo Baterie (x8) $ 720,00 

GE Mentor Visual IQ Video Probe 3D $ 950,00 

MFE PTZ 275/550 Remote Visual Cam Kit $ 900,00 

Wohler VIS350 Rem Vis Cam Kit 3/4"nom $ 375,00 

Spotřební materiál Ceny 

Zvláštní objednávky Náklady + 10%  

 

• Cena zařízení = $37 870. 

• Výše mezd za měsíc ((640+170))*21) = $17 010. 

• Cena spotřebního materiálu (v jednom z podobných projektů, ve kterém jsme již činní) = 

$500 + $50 za jeden měsíc. 

Pro monitorování potrubního systému použijeme drony letadlového typu. 

• Náš cíl: 

✓ monitoring ekologického stavu životního prostředí podél trasy potrubí, zjištění výskytu a 

rozsahů podzemních a pozemních  míst nahromaděné uniklé ropy; 
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✓ Hodnocení technického stavu potrubních systémů, vliv poškození  hydroizolace a tepelné 

izolace; 

✓ Průzkum prostoru v okolí potrubí, studium vlivu zlomů, trhlinovitosti a pohyb zemské kůry, 

zjišťování zavodněných úseků, korozivně nebezpečných prostředí a odtávajících zemin  

✓ Nalézání nepovolaných osob v chráněných zónách, zjišťování nepovoleného odběru ropy 

z potrubí; 

✓ Kontrola havarijních a mimořádných situací, koordinace činností pozemních skupin; 

• Rozvrh: Tento monitoring bude probíhat každých 12 hodin denně. 

• Pro tuto práci potřebujeme 1 dron a 1 technika a 1 asistenta. Pro tento monitoring používáme 

nového technika a nového asistenta. 

• Plánovaná doba práce – 3 hodiny. 

• Rozbor dat a zaslání výkazů do Enterprise Products. 

Tabulka 7 Hodnocení alternativ 2 

  

hmotnost 

[g] 

Max. čas 

letu [hod] 

Rozsah 

ISO 

Rozsah U 

[km/h] 

Vzdálenost 

[km] 

Cena 

[$] 

  

 SIRIUS UAS 2 700 1 výběr 65 60 20 000 

BLS Supercam 

S350 2 500 4,5 výběr 120 240 22 500 

Precision Hawk 

Lancaster 5  2 400 1,2 výběr 80 100 25 000 

Trimble UX5 2 900 1 výběr 80 90 24 000 

Hodnocení Body 

 SIRIUS UAS 3 1 1 1 1 4 11 

BLS Supercam 

S350 2 4 1 4 4 3 18 

Precision Hawk 

Lancaster 5  1 3 1 2 3 1 11 

Trimble UX5 4 1 1 2 2 2 12 

 

• Pro tento monitoring použijeme BLS Supercam S350. 

Sada s BLS Supercam S350 má ty nejlepší takticko-technické charakteristiky ve své třídě – 

při malých rozměrech (rozpětí křídla 3,2 m, váha přibližně 11 kg) bezpilotní stroj může 

setrvávat ve vzduchu až 4,5 hodiny. 
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Tabulka 8 Charakteristiky BLS Supercam S350 

Parametr Hodnoty 

Čas letu do 4,5 hod 

Rychlost letu 65 ÷ 120 km/h 

Typ motoru Elektrické 

Maximální delka letu Není méně 240 km 

Hmotnost vzletu 9,5-11,5 kg 

Užitné zatížení do 2,5 kg 

Vzlet Elastický katapult  

Přistání Padák 

 

Vzdálený technik dostává $ 960 za jeden práce ($ 160 * 6 hodiny), toto zahrnuje přípravu 

dronu a 40 minut letu za den. 

Asistent dostává $ 510 za jeden den práce ($ 85 * 6 hodiny), zahrnuje to analýzu dat a 

reportování pro Enterprise Products. 

Tabulka 9 třetí typ monitoringu 

Klasifikace práce Mzdy 

Vzdálený technik $960,00  

Asistent - Hlášení $510,00 

Zařízení Ceny 

Pozemní řídicí stanice $14 400,00 

Pozemní anténa $2 350,00 

BLS Supercam S350 $22 460,00 

Kontejner $240,00 

Profesionální camera Canon 600D $1 400,00 

Video camera s 10x optickým zoomem ovládaným v 2 osách $2 550,00 

FLIR Tau 640 Termovizní kamera řízená ve 2 osách $10 500,00 

Malý velkokapacitní katapult $240,00 

Nabíječka $1 200,00 

AKB 10 Ah (x4) $770,00 

Dodatečná baterie 10 Ah (x4) $770,00 

Náhradní díly a nářadí $240,00 

Spotřební materiál Ceny 

Zvláštní objednávky 
Náklady + 

10% 
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• Cena zařízení = $57 120. 

• Výše mezd za měsíc = $30 870 ((960+510)*21). 

• Cena spotřebního materiálu (v jednom z podobných projektů, ve kterém jsme již činní) = 

$3000 + $300 měsičně. 

Výpočet: 

1. Pro monitorování parku zásobníků potřebujeme: 

Nakoupit zařízení $8 150   

Spotřební materiál (12 * $440) = $5 280 ročně 

Mzdy – (12 * $5 145) =  $61 740 ročně 

Celkem za rok: $75 170 

2. Pro podrobný monitoring nádrží a přilehlé potrubní soustavy potřebujeme: 

Nakup zařízení $37 870  

Spotřební materiál (12 * $550) = $6 600 rocně 

Mzdy – (12 * $17 010) =  $204 120 ročně 

Celkem za rok: $248 590 

3. Pro monitorování potrubního systému potřebujeme: 

Nakoupit zařízení $57 120  

Spotřební materiál (12 * $3300) = $39 600 ročně 

Mzdy – (12 * $30 870) =  $370 440 ročně 

Celkem za rok: $467 160 

Výpočet cash-flow a zisků. 

Diskontní sazba = 2% (oficiální diskontní sazba v USA od 13. června 2018) 

Jedná se o cizí zdroj financovaní, proto je třeba podnikovou diskontní míru upravit o míru 

zdanění, která činí 20 %. 
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K = 1 * 2* (1 – 0,2) = 0,016 (1,6 %) 

Dan = 20 % (Oficiální hodnota podnikatelské daňě, což platí Calculated controls v dnešní 

době) 

Potřebná investice = $8 150 + + $37 870 + $57 120 = $103 140 

Výpočet odpisů.  

Náše zařízení patří do druhé odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Rozhodl jsem o 

rovnoměrné odpisování. 1 rok: $103 140 * 11 / 100 = $11 345. 2-5 roky: $103 140 * 22,25 / 

100 = $22 949 

Výpočet nákladů. 

1 rok: Suma nakladů z 3 monitoringu = $75 170 + $248 590 + $467 160 = $790 920. 2-5 

roky: Mzdy + spotřební materiál = $5280 + $61740 + $6600 + $204120 + $39600 + $370440 

= $687 780 

Tabulka 10 Výpočet cash flow za 5 let 

položky 0 1 2 3 4 5 Celkem 

Třžby 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

Náklady  790 920 687 780 687 780 687 780 687 780 3 542 040 

Odpisy  11 345 22 949 22 949 22 949 22 949 103 140 

Zisk před 

zdanění  197 735 289 271 289 271 289 271 289 271 1 354 820 

Dań(20%)  39 547 57 854 57 854 57 854 57 854 270 964 

Zisk po 

zdanění  158 188 231 417 231 417 231 417 231 417 1 083 856 

Budoucí 

hodnota 

CF 0 169 533 254 366 254 366 254 366 254 366 1 186 996 

Diskontní 

faktor  0,98 0,97 0,95 0,94 0,92  
Současn

á 

hodnota 

CF 0 166 863 246 417 242 537 238 717 234 958 1 129 492 

 

ROI = 2,102 

Ukazatel nám říká, že 1 Kč vložených kapitálových výdajů nám přinese 2,102 Kč zisku. 
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ČSH = $1 129 492 

Vypočtená částka nás informuje o tom, jaký bude mít investice čístý přínos za 5 let jejího 

provozu. Hodnota čisté součastné hodnoty investice je kladná, svědčí tedy o přijetí investice. 

Index rentability = 10,951 

Index rentability, by měl mít hodnotu vyšší než jedna, což v našem případe je splněno. 

Hodnota nám říká, že na jednu vloženou korunu získáme 10,951 Kč čistých peněžních 

příjmů. 

VVP = 0,181 (18,1 %) Investice je pro firmu přijatelná. 

Tabulka 11 Stanovení doby návratností investice 

rok SHCF Kum. SHCF 

1 166 863    166 863    

2 246 417 413 281 

3 242 537    655 817 

4 238 717    894 534    

5 234 958    1 129 492    

 

Graf 2 Excel: Doba návratnosti investice 



35 
 

4.4 Alternativa 
Použijeme vrtulník pro monitoring potrubí a parku zásobníků. Cena jedné hodiny obletu 

vrtulníkem činí přibližně 1500 USD. Neméně důležitá je otázka bezpečnosti – porucha 

bezpilotního stroje (hypoteticky) nemá za následek lidské oběti, kdežto jakákoli havarijní 

situace s vrtulníkem js spojena s rizikem pro život pilotů a cestujících posádky. 

Vrtulník bude moci provést první monitorování. Za jeden den vykoná vrtulník dva lety po 

jedné hodině, celkem (1500*2*1*21*12) = $756 000 

Nákup kamer a zařízení bude činit = $6 000 

Avšak, kromě pronájmu vrtulníku je zde ještě asistent, který sepisuje výkazy o monitoringu 

(85*2*21*12) = $42 840 

Celkem: $804 840 za první rok 

Pro monitoring číslo 2 můžeme použít vrtulník pro kontrolu technického stavu objektů. 1 

hodinu (1500*21*12) = $378 000 

Monitoring přilehlého potrubního systému budou provádět dva technici a kontrola systému 

potrubí pro 6 nádrží/zásobníků zabere minimálně 4 hodiny. (160*2*4*21*12) = $322 560, 

také kamery a zařízení = $8000 

Celkem: $708 560 za první rok 

Pro monitoring potrubí použijeme vrtulník na 4 hodiny dvakrát denně. (1500*2*4*21*12) = 

$ 3 024 000 

Jsou nezbytní dva technici. Každý pracuje ve své směně. 4 hodiny monitoringu plus 4 hodiny 

analýzy dat a sepsání výkazu-zprávy (160*8*2*21*12) = $645 120 

Kamery a zařízení = $8 000 

Celkem: $3 677 120 za první rok 

Všechny monitoringy s využitím vrtulníků: $5 190 520 už v prním roce. 
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4.5 Vyhodnocení 
 

Tabulka 12 Náklady za 1 rok 

Drony Vrtulník 

$790 920 $5 190 520 

 

Jak je vidět z výpočtů, minimální náklady na jeden rok na dron jsou mnohonásobně menší 

nežli na starý způsob monitoringu. Z toho plyne, že potřebujeme daleko větší investice. Pří 

využití jenom vrtulníku už prvním roce spotřebujeme vice než $5 000 000.  

Na příkladu naší zakázky můžeme vidět přednosti: 

✓ Úspora nákladů 

✓ Úspora času 

✓ Vysoká produktivita 

✓ Vysoce kvalitní kontrola 

Ale jsou zde i mínusy: 

Krátká doba letu – Avšak máme hodně baterií a též mobilní dobíjecí stanici, aby byla 

zajištěna sladěnost/koordinace kontrol. 

Povětrnostní omezení – s ohledem na relativně nízkou váhu bezpilotního létajícího stroje a 

značné množství elektronických prvků, neměli bychom létat ve větru o rychlosti vyšší, než 

18 m/s, a v dešti nebo při sněžení. 
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Závěr 

Na závěr lze říci, že narůstající používání bezpilotních létajících strojů (BLS, dronů) od 

základu mění obchodní vzory ropných společností a vytváří nové podmínky pro činnosti 

v různých oblastech jejich aplikací. 

V této práci byla provedena analýza nového trhu bezpilotních přístrojů. Vybral jsem pro náš 

projekt nejvhodnější drony. Provedl jsem hodnocení takových dronů, jako PHANTOM 4 

PRO, INSPIRE 2, MATRICE 200 SERIES, VOYAGER 5, Intel® Falcon™ 8+, Flyability 

Elios, SIRIUS UAS, BLS Supercam S350, Precision Hawk Lancaster 5, Trimble UX5. Poté, 

co jsem ohodnotil jejich technické vlastnosti a dostupnost ceny, vybral jsem INSPIRE 2, 

Flyability Elios a BLS Supercam S350.  

Další úkol spočíval v provedení analýzy zastaralého způsobu monitoringu v ropném 

průmyslu.  

Pro monitoring prvního typu potřebujeme vrtulník, cena za jehož pronájem, jak jsme se 

přesvědčili, je mnohokrát vyšší, nežli nákup dronu, veškerého potřebného vybavení a též 

proplacení mzdy technikovi a asistentovi, a to více než 10krát.  

Při monitoringu druhého typu vidíme, že monitorování parku ropných nádrží bude trvat 

několikrát déle a potřebujeme zde asistenci vrtulníku, jehož pronájmem se monitoring stává 

velmi drahým.  

Při monitoringu třetího typu se pronájmu vrtulníku nevyhneme, jelikož prohlídka za pomoci 

automobilu bude trvat zbytečně a neodůvodněně dlouhou dobu.  

Z toho všeho vidíme, že náklady na monitoring již v prvním roce vybočují mimo rámec ceny 

našeho projektu, zatímco při použití dronu se snadno vejdeme do ceny projektu a dostaneme 

zisk 21%.Použití řešení na bázi bezpilotních technologií přináší velké přednosti ropným a 

plynárenským podnikům. Průmyslová bezpečnost podniků zásobujících ropou je mimořádně 

důležitá, jelikož právě ropné produkty byly a zůstávají jedním z hlavních zdrojů znečištění 

životního prostředí. Navíc, jejich vysoká toxicita a též hořlavost a výbušnost vyžaduje, aby 

při práci s nimi byla dodržována všechna bezpečnostní opatření, veškerá obezřetnost, jelikož 

nedbalost je v takovém případě nejen nebezpečná pro zdraví, ale i pro život obsluhujícího 

personálu.  
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Použití dronů pro podrobný monitoring má jasné přednosti před tradičními druhy vzdušného 

vizuálního pozorování, je však zapotřebí další modernizace hardwaru, softwaru a technologií 

zpracování a analýzy dat pro zlepšení přesnosti vzdušného snímkování a videozáznamů a 

zkrácení doby zpracování dat. 
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