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Abstrakt
Předmětem bakalářské práce „Detekce a sledování bezpilotních prostředků“ je analýza
současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní
systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů a zároveň je nastíněn pohled na jejich
budoucí rozvoj a využití. Součástí bakalářské práce je také upozornění na možné hrozby
způsobené bezpilotními systémy při nepoužití detekčních a eliminačních systémů. V závěru
práce je zmíněn UTM systém, který lze považovat za součást aktivních detekčních
a sledovacích systémů.
Klíčová slova
Bezpilotní systémy, UA, UAS, detekce, sledování, UTM, eliminace, hrozby

Abstract
The aim of this bachelor thesis named „Detection and surveillance of unmanned aerial
systems“ is the analysis of current types of detection, surveillance and elimination systems
focused on unmanned aerial systems. There is an evaluation of these systems and
simultaneously there is outlined a perspective on their future development and utilization. A
part of the bachelor thesis is also a warning about possible threats caused by unmanned aerial
systems due to the absence of detection and elimination systems. At the end of the thesis
there is mentioned the UTM system, which can be considered a part of active detection and
surveillance systems.
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Unmanned Aerial Systems, UA, UAS, detection, surveillance, UTM, elimination, threats
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Seznam použitých zkratek
Zkratka

Anglický název

Český název

ADS

Automatic Dependent Surveillance

Automatické závislé sledování

AFIS

Aerodrome Flight Information Service

Letištní letová informační služba

ARP

Aerodrome Reference Point

Vztažný bod letiště

ATZ

Aerodrome Traffic Zone

Letištní provozní zóna neřízeného letiště

BVLOS

Beyond Visual Line of Sight

Let bez vizuálního kontaktu pilota a letounu

CTR

Control zone

Řízený okrsek letiště

DAA

Detect-And-Avoid

Systém pro detekci a vyhnutí se

EASA

European Aviation Safety Agency

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

EASCG

European ATM Standards

Evropská koordinační skupina pro standardy ATM

Coordination Group
EMI

Electromagnetic Pulse

Elektromagnetický impuls

EUROCAE

European Organisation

Evropská organizace pro vybavení v civilním

For Civil Aviation Equipment

letectví

European UAS Standards

Evropská koordinační skupina pro standardy UAS

EUSCG

Coordination Group
GNSS

Global Navigation Satellite System

Globální navigační družicový systém

GPS

Global Positioning System

Globální polohový systém

IAS

Indicated Air Speed

Indikovaná vzdušná rychlost

IEEE

Institute of Electrical and

Institut pro elektrotechnické a elektronické

Electronics Engineers

inženýrství

LOS

Line-Of-Sight

Oblast s přímým vizuálním kontaktem

LUC

Light UAS operator Certificate

Licence pro provozování UAS

MCTR

Military Control zone

Vojenský řízený okrsek letiště

MIMO

Multiple-Input Multiple-Output Radar

Vícevstupý vícevýstupový radar

MTOM

Maximum Take Off Mass

Maximální vzletová hmotnost

NLOS

Non Line-Of-Sight

Oblast neviditelná napřímo

PSR

Primary Surveillance Radar

Primární přehledový radar
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RCS

Radar Cross Section

Radarová odrazová plocha

RF

Radio Frequency

Vysokofrekvenční

RMZ

Radio Mandatory Zone

Oblast s povinným radiovým spojením

RPA

Remotely Piloted Aircraft

Dálkově řízené letadlo

RPAS

Remotely Piloted Aircraft System

Systém dálkového řízení letadla

RPS

Remote Pilot Station

Dálkově řídící stanice

ŘLP

Air Navigation Services

Řízení letového provozu

SRA

Security Restricted Area

Vyhrazený bezpečnostní prostor

SSR

Secondary Surveillance Radar

Sekundární přehledový radar

STFT

Short-Time Fourier transform

Pomalá Fourierova transformace

UAS

Unmanned Aircraft System

Bezpilotní systém

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

Bezpilotní letadlo

UCAV

Unmanned Combat Aerial Vehicle

Bezpilotní bojový letecký prostředek

ÚCL

Civil Aviation Authority

Úřad pro civilní letectví

USAF

United States Air Force

Letectvo Spojených států amerických

UTM

Unmanned Air Traffic Management

Systém provozu bezpilotních prostředků

VLOS

Visual Line Of Sight

Vizuální kontakt pilota při provozu
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Úvod
V dnešní době je téma bezpilotních systémů velmi často skloňováno nejen v odborných
kruzích, ale i mezi laickou veřejností a médii. Využití bezpilotních systémů se již nevztahuje
pouze na vojenské využití, ale velmi výrazně se rozšiřuje i v civilním letectví. Bezpilotní
systémy budou součástí nejenom chytrých měst (tzv. „smart cities“), ale také každodenních
aktivit většiny lidí na celém světě. Největší rozvoj u bezpilotních systémů je v současné době
zaznamenávám u kategorie multikoptér (velmi často jsou nazývány jako „drony“). Díky jejich
neustálé minimalizaci a cenové dostupnosti jsou oblíbené u široké veřejnosti, využívají se
zejména k pořizovaní fotografií a video záznamů z ptačí perspektivy, a slouží také pro zábavu
svých uživatelů. Díky cenové dostupnosti a jednoduchosti nákupu si svůj bezpilotní systém
může koupit prakticky každý, aniž by měl základní informace o letovém provozu, leteckých
předpisech, pravidlech a o letectví obecně. Kvůli tomu vzniká velké množství potencionálních
i skutečných nebezpečných situací, které mohou ohrozit nejenom samotný bezpilotní systém,
ale především své okolí a ostatní pilotní i bezpilotní letecký provoz. Proto je potřeba zabývat
se spoluprací bezpilotních systémů s autoritami v letectví (např. řízení letového provozu)
a vytvořit tak funkční systém vzdušného prostoru, který může být bezpečně využíván všemi
druhy leteckého provozu.
Ke spolupráci mezi bezpilotními systémy a autoritami v letectví je potřebná detekce
a sledování těchto systémů. V dnešní době plné různých hrozeb, útoků a protiprávních činů je
nutné mít přehled o pohybu nejenom spolupracujících bezpilotních systémů, ale také
nespolupracujících, které mohou představovat určité nebezpečí. V případě hrozícího
nebezpečí je potřeba zasáhnout a zabránit tak nebezpečnému bezpilotnímu systému
proniknout do zakázaných prostorů. K těmto účelům slouží detekční a sledovací systémy,
které spolu s eliminačními systémy, mají za cíl ochránit nejenom vzdušný prostor, ale také
strategická a jinak důležitá místa před nebezpečnými bezpilotními systémy.
Cílem této práce je poukázat na možné hrozby, které mohou být způsobeny bezpilotními
systémy, dále pak ukázat možnosti, jak těmto hrozbám čelit a eliminovat je. Dalším cílem práce
je zanalyzovat všechny druhy detekčních a eliminačních systémů, nastínit jejich budoucí vývoj
a nalézt způsoby začlenění bezpilotních systémů do současného letového provozu.
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1. Rozdělení bezpilotních systémů a hrozby způsobené
těmito systémy
1.1 Vysvětlení základních pojmů
V odborných i laických článcích se lze setkat se spoustou zkratek a pojmů, které se vztahují
k bezpilotním systémům. Mezi tyto pojmy patří:
•

UA (Unmanned Aircraft): „letadlo určené k provozu bez pilota na palubě“ [1]

•

UAV (Unmanned Aerial Vehicle): zastaralý termín používaný převážně ve Spojených
státech amerických, nicméně se stále občas využívá, jedná se o letadlo určené
k provozu bez pilota na palubě [1]

•

UAS (Unmanned Aircraft System): obsahuje celý systém, který zahrnuje bezpilotní
letadlo, řídící stanici a další prvky nezbytné pro umožnění letu (např. komunikační
spojení, zařízení pro vypuštění a návrat) [1]

•

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): zastaralý termín používaný v Evropě, jedná
se o celý systém dálkově řízeného letadla, tento systém obsahuje bezpilotní letadlo,
pozemní řídící stanici, komunikační spojení a další nutné součásti pro konkrétní typ.
[11]

•

RPA (Remotely piloted Aircraft): je to bezpilotní letadlo, které je řízeno pomocí dálkové
řídící stanice [11]

•

RPS (Remote Pilot Station): je to vysílací stanice, je součástí RPAS, slouží k řízení
konkrétního RPA [11]

•

Autonomní letadlo: je to bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení
letu [1]

•

Automatické řízení: vyskytuje se u UAS, ne u modelů letadel, umožňuje automatický
let na zvolené místo bez nutného zásahu do řízení

•

Manuální řízení: může být u UAS i u modelů letadel, bezpilotní letoun je ovládán ze
zemského povrchu díky vysílací stanici

•

VLOS (Visual Line Of Sight): jedná se o vizuální kontakt mezi pilotem a bezpilotním
letounem, je to nutná podmínka při provozu bezpilotních systémů v ČR. [1,11]

•

BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): je to létání mimo vizuální dohled pilota, toto
ovšem není v ČR ani téměř nikde ve Světě v současné době povoleno, a to z důvodu
bezpečnosti provozu [8]

•

Model letadla: „je to letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané
pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením
umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není
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dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově
řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho
vizuálním dohledu“ [1]
•

UTM (Unmanned Air Traffic Management): jedná se o systém, který slouží ke
komunikaci a spolupráci mezi pilotem bezpilotního systému a řízením letového provozu

V současnosti je také velmi populární termín dron, pod kterým si většina laické veřejnosti
vybaví jakýkoliv bezpilotní systém. Tento termín ovšem pochází historicky z vojenského
prostředí, kde popisuje typ bezpilotního vojenského systému, který byl schopný nést zbraňové
systémy. [3]

1.2 Historie bezpilotních systémů
Za historicky první reálné použití bezpilotních systémů můžeme považovat útok rakouských
vojáků na Benátky, který se odehrál 22. srpna 1849. Rakouští vojáci vypustili na Benátky okolo
200 neřízených balonů, které nesly bomby a měly tedy zničit nebo poškodit určené cíle
v Benátkách. Kvůli změně směru větru se však většina vypuštěných balonů vrátila zpátky nad
rakouské území a tato akce tedy neměla velký úspěch. [2]
Dalším, kdo se pokusil o sestrojení bezpilotního systému byl Nikola Tesla. V roce 1898
předvedl svůj vynález, kterým byla dálkově ovládaná motorová loďka. Později se pokusil
také o sestrojení bezpilotního systému, ale bez úspěchu. [2]
Další a první úspěšný pokus o sestrojení bezpilotního systému si v roce 1916 připsal anglický
profesor Archibald Montgomery Low, který je mimo jiné považován i za vynálezce radarů
a řízených raket. Profesor Low sestrojil letadlo s názvem „Aerial Target“ (Vzdušný cíl). Toto
bezpilotní letadlo bylo poháněno dvouválcovým motorem o výkonu 35 koní a během první
světové války mělo dva způsoby využití. Prvním byla ochrana před vzducholoděmi Zeppelin
(letadlo bylo řízeno ze země). Druhým způsobem bylo využití „Aerial Target“ jako řízené bomby
na konkrétní cíl, kdy bezpilotní letadlo bylo řízeno z pilotovaného letadla, a to kvůli dosahu
radiového signálu nutného pro jeho řízení. Po tomto objevu se začala vyvíjet další letadla
řízená na dálku, která sloužila jako dálkově řízená torpéda, mezi nejznámější patří „Kettering
bug“. Toto letadlové torpédo sestrojil v USA Charles Kettering za pomoci bratří Wrightů.
„Kettering bug“ poprvé vzlétl 2. října 1918, byl schopný nést až 82 kg výbušnin a jeho
maximální dolet činil 121 km. Letoun vzlétal pomocí kolejnicového systému, který můžeme
vidět spolu s letadlem na obrázku 1. [2,3]
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Obr. 1 – „Kettering bug“ při vzletu [4]
Velký rozvoj bezpilotních systémů nastal během druhé světové války, kdy se používaly
především k vojenským účelům. Nejznámější využití pochází z Německa, kde šéfkonstruktér
Robert Lusser spolu se svým týmem vynalezl letounovou střelu poháněnou pulzačním
motorem a řízenou autopilotem, která je známá pod názvem V-1. Tato střela poprvé vzlétla
v roce 1942 a její parametry byly na svou dobu vynikající. Střela unesla až 830 kg výbušniny,
měla dolet 240 km a dosahovala rychlosti až 644 km/h. [2] Během druhé světové války se
bezpilotní systémy používaly také jako terče pro nácvik střelby pilotů na letící cíle. Jako
nejznámější lze zmínit např. The Queen Bee (Včelí královna), která se používala v Anglii
a cvičili se na ní také čeští piloti, kteří během války působili u britského Královského letectva.
[3]
V 60. letech se začaly bezpilotní systémy používat pro průzkum určitých oblastí, byly využity
ve válce ve Vietnamu či v arabsko – izraelské válce v roce 1973. V těchto válkách se používal
např. typ Ryan Model 147, který využívaly USA. Základní typ měl tryskový pohon a dolet činil
1930 km, přičemž cestovní hladina tohoto bezpilotního letounu byla 55 000 ft. Letoun startoval
z letícího letadla a jelikož neměl vlastní podvozek, na přistání používal speciální padák. [2,3]
Bezpilotní systémy se s postupem času neustále vyvíjely a zdokonalovaly, jejich použití bylo
ale spíše vojenské než civilní. Používaly se většinou pro monitoring oblastí ve válečných
zónách. Po 11. září 2001 se začaly k průzkumným funkcím přidávat funkce bojové. Bezpilotní
systémy se začaly hojně využívat k boji proti teroristům v Iráku, Afghánistánu a dalších
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zemích. V České republice se v roce 1999 ve Vojenském technickém ústavu letectva
a protivzdušné obrany v Praze podařilo vyvinout bezpilotní průzkumný letoun Sojka III. Tento
letoun měl dolet až 100 km při rychlosti letu až 180 km/h. Ke vzletu letounu sloužila startovací
rampa s raketovým startovacím zařízením. Tuto rampu s letounem můžeme vidět na obrázku
2. [12]

Obr. 2 – Sojka III na startovací rampě [5]
V současnosti jsou bezpilotní systémy využívány nejen ve vojenské sféře, ale čím dál více
i v civilní. Běžným uživatelům slouží k pořizování záběrů z ptačí perspektivy, k natáčení videí
nebo jen k zábavě. Díky snadné a relativně i cenové dostupnosti jejich obliba značně narůstá,
což vede i k většímu počtu uživatelů, kteří nemají dostatek zkušeností s jejich provozem. Tím
dochází k řadě problémů a nebezpečí, kdy při nezkušené manipulaci s těmito bezpilotními
systémy může docházet k úrazům, poškození majetku nebo i ohrožení letového provozu. Tato
problematika bude v této práci dále podrobněji popsána.

1.3 Rozdělení bezpilotních systémů
Bezpilotní systémy jdou rozdělit podle mnoha kritérií. Jako základní lze chápat rozdělení na
civilní a vojenské. Ve vojenské sféře, jak již bylo uvedeno, byly bezpilotní systémy vynalezeny
a jsou zde čím dál více využívány. Jejich hlavním cílem využití je sledování a průzkum hůře
dostupných nebo nedostupných oblastí, kam by se lidé (vojáci) neměli šanci dostat. Dalším
vojenským využitím je přímý útok bezpilotního prostředku na daný cíl. Mezi tyto bezpilotní
systémy, které patří do speciální kategorie UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), lze
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zařadit např. General Atomics MQ-1 Predator a jeho nástupce General Atomics MQ-9 Reaper.
Tyto bojové bezpilotní prostředky byly nasazeny a používány americkou armádou v mnoha
misích, např. v Afghánistánu, v Iráku a Sýrii. Typ General Atomics MQ-9 Reaper dosahuje
maximální rychlosti 482 km/h, má dostup až 50 000 ft a dolet 1000 NM, přičemž užitečné
zatížení činí až 1746 kg. [6]
V civilní sféře se bezpilotní systémy rozdělují podle mnoha kritérií, mezi základní a hlavní
rozdělení patří dělení na profesionální bezpilotní systémy a bezpilotní systémy pro
zábavu. Hlavní rozdíl mezi těmito skupinami je v použitém materiálu, v použitelných funkcích
a v ceně. Bezpilotní systémy pro zábavu bývají často velmi malé a slouží pro jednoduché
fotografování nebo natáčení určité oblasti. Profesionální bezpilotní systémy bývají naopak
větší a těžší a jejich použití je více rozmanité. Mohou sloužit například pro pořizování kvalitních
snímků pomocí digitálních zrcadlových fotoaparátů, pro sledování aktuální situace při různých
událostech nebo dopravních komplikacích. Dále mohou sloužit k hlídání určitého objektu před
hrozícím nebezpečím (hlídání věznic, elektráren atd.) [3]
Provozování bezpilotních systémů můžeme rozdělit dle EASA do tří kategorií:
•

„otevřená“ kategorie: jedná se o kategorii UAS, která vzhledem k možným rizikům,
nevyžaduje schválení příslušného orgánu či úřadu pro provozování daného UAS [7]

•

„specifická“ kategorie: jedná se o kategorii UAS, která vzhledem k možným rizikům,
vyžaduje povolení příslušného orgánu či úřadu před provozováním daného UAS,
s možným přihlédnutím ke zmírňujícím opatřením souvisejících s vyhodnocením
provozního rizika. Výjimkou jsou standartní scénáře letu, pro které je pilot UAS
dostatečně deklarován, nebo pokud je pilot UAS držitelem licence LUC (Light UAS
operator Certificate) s náležitými výsadami [7]

•

„certifikovaná“ kategorie: jedná se o kategorii UAS, která vzhledem k možným
rizikům, vyžaduje certifikaci bezpilotního systému a jeho provozovatele, jakožto
i licenci pro letovou posádku [7]

Pro „otevřenou“ kategorii platí následující pravidla – maximální vzletová hmotnost nesmí
překročit 25 kg, maximální výška letu je 120 metrů, let smí být prováděn pouze za podmínek
VLOS (Visual Line Of Sight) a pokud je let prováděn v CTR (MCTR) oblasti, pak musí být
v dostatečné vzdálenosti od letiště. [7] Dle českého předpisu L2 v minimální vzdálenosti 5 500
metrů od vztažného bodu letiště a v maximální výšce 100 metrů nad zemským povrchem,
pokud je maximální vzletová hmotnost menší než 0,91 kg, pak může být vzdálenost menší než
5 500 metrů od vztažného bodu letiště, ale nesmí být překročena výška 100 metrů a bezpilotní
letadlo nesmí zasahovat do ochranných pásem letiště. [1] Tato „otevřená“ kategorie je
rozdělena ještě do tří podskupin podle toho, jestli se provádí let v blízkosti lidí či nikoliv. Toto
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rozdělení můžeme vidět v tabulce číslo 1. Můžeme si všimnout, že kategorie A1 – let nad lidmi
– zahrnuje dvě třídy C0 a C1, přičemž třída C0 zahrnuje UAS do maximální vzletové hmotnosti
250 gramů, a kategorie C1 zahrnuje UAS do maximální vzletové hmotnosti 900 gramů. Toto
rozdělení, jak jsem již uvedl, vychází z regulace 01/2018, kterou vydala EASA jako výsledek
komentářů a úprav dokumentu NPA 05/2017. [7]
Tab. 1 – Tabulka rozdělení UAS dle EASA [7]
Operace

Podkategorie

Oblast operace
(dostatečná
vzdálenost od
letiště,
maximální
výška 120 m)

Kompetence
dálkově
řídícího
pilota (věk
podle
právních
předpisů
členských
států)

UAS

MTOM/
Joule
(J)

Třída

Domácí
výroba
Přečtěte si
informace pro
uživatele

A1
Let nad lidmi

< 250 g
C0

A2
Let v blízkosti
lidí

Můžete letět v
bezpečné
vzdálenosti od
nezúčastněných
lidí

A3
Let vzdálený
od lidí

Měli byste:
- letět v oblasti,
kde lze
očekávat, že
nebudou
ohroženi žádní
nezúčastnění
lidé
- udržovat
bezpečnou
vzdálenost od
městských
oblastí

- informace
pro
spotřebitele
- sledování
online
online test
- teoretický
test ve
středisku
uznaném
leteckým
úřadem

< 80 J
nebo
< 900 g

C1

C2

< 4 kg

C3
- informace
pro
spotřebitele
- sledování
online
- online test

< 25 kg
C4
Domácí
výroba
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Elektronická
identifikace /
geografická
informovanost

UAS
registrace
operace

Ne

Ne

N/a

Můžete letět nad
nezúčastněnými
lidmi (ne nad
davy)
- informace
pro
spotřebitele
- sledování
online
- online test

Hlavní
technické
požadavky
(označení CE)

Informace pro
spotřebitele,
směrnice o
hračkách nebo
<19 m / s, žádné
ostré hrany,
volitelný limit
výšky
Informace pro
spotřebitele,
<19 m / s,
kinetická
energie,
mechanická
pevnost,
management
ztráty spojení,
žádné ostré
hrany, volitelný
limit výšky
Informace pro
spotřebitele,
mechanická
pevnost, žádné
ostré hrany,
management
ztráty spojení,
volitelný limit
výšky, křehkost,
režim nízké
rychlosti
Informace pro
spotřebitele,
management
ztráty spojení,
volitelný limit
výšky, křehkost
Informace pro
spotřebitele, bez
automatického
letu
N/a

Ano + unikátní
SN pro
identifikaci
Ano

Je-li to
požadováno
oblastí provozu

Dalším způsobem dělení bezpilotních systémů je dělení podle typu konstrukce bezpilotního
systému. Bezpilotní systémy můžeme pak rozdělit na:
•

Multikoptéry

•

Letouny

•

Vrtulníky

•

Vzducholodě

•

Balony

•

Ostatní

1.3.1 Multikoptéry
Multikoptéry jsou nejčastějším typem bezpilotních systémů. Tento typ se používá mezi
uživateli pro zábavu i mezi profesionály zejména pro fotografické a monitorovací práce. Vztlak
tohoto typu bezpilotního systému se získává z nosných vrtulových listů, kterých může být
různý počet. Podle počtu vrtulí rozlišujeme tyto nejčastější typy multikoptér:
•

Kvadrokoptéry – 4 vrtule

•

Hexakoptéry – 6 vrtulí

•

Oktokoptéry – 8 vrtulí

Mezi méně časté patří trikoptéry (3 vrtule) a pentakoptéry (5 vrtulí). Zajímavé řešení vynalezl
internetový obchod Amazon, který pro doručování svých zásilek vymyslel pentakoptéru, které
má čtyři horizontální vrtule pro vertikální pohyb a udržení výšky, a dále pak jednu vertikálně
umístěnou vrtuli, která umožňuje dopředný pohyb. [13] Pohyb multikoptér je umožněn díky
regulaci počtu otáček a z toho plynoucího měnícího se tahu jednotlivých vrtulí. Pokud jsou
vrtule uloženy na ramenech vedle sebe, pak platí, že sousední vrtule se musí otáčet opačným
směrem. Obecně platí, že čím větší počet vrtulí, tím bezpečnější pohyb multikoptéry je, jelikož
při výpadku jednoho z motorů se dá pomocí ostatních bezpečně přistát. Pro sledování
a detekci multikoptér hraje roli právě i otáčení vrtulí, díky kterému lze pomocí systémů, které
budou popsány v dalších kapitolách, rozlišit, zda se jedná o multikoptéru či nějakého zástupce
ptáků. Velkou výhodou multikoptér je jejich kolmý vzlet i přistání, tudíž pro jejich pohyb stačí
minimální prostor. Naopak nevýhodou může být menší výdrž. [3]
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1.3.2 Letouny
Bezpilotní letouny jsou systémy, které mají většinou klasickou konstrukci včetně oddělených
ocasních ploch. Vzlet bezpilotních letounů probíhá ze vzletové a přistávací dráhy, z odpalovací
rampy, nebo hodem z ruky. V současné době se začínají objevovat i tzv. hybridní bezpilotní
letouny, které umožňují kolmý vzlet i přistání. K pohonu bezpilotních letounů se používají
elektrické nebo spalovací motory, které pohání tažnou, případně tlačnou vrtuli, výjimečně se
vyskytují i proudové motory. Bezpilotní letouny mají díky klouzavému letu větší vytrvalost
a delší dolet, zároveň se vyznačují vyšší rychlostí letu. Díky těmto schopnostem jsou využívány
na monitorování a mapování velkých oblastí, které by multikoptéry nebyly schopny pokrýt. Ve
vojenském sektoru zároveň slouží k útoku na pozemní cíle (např. typ General Atomics MQ-9
Reaper, který můžeme vidět na obrázku 4). Bezpilotní letouny ve vojenském prostředí létají
většinou

plně

automaticky

podle

letového

plánu,

ale

samozřejmě

je

možné

i manuální ovládání. Letový plán pro automatický let je bezdrátově poslán do bezpilotního
letounu, kde se pomocí autopilota zpracuje a následně provede. Přistání bezpilotních letounů
pak může být plně automatické, což ovšem klade podmínky na přistávací plochu, která musí
být rovná, bez překážek, a u některých typů i několik stovek metrů dlouhá. Některé typy
bezpilotních letounů mají možnost přepnutí do manuálního řízení letu, díky čemuž lze
s bezpilotním letounem přistát manuálně na mnohem menší ploše. Další možností přistání je
použití padáku, díky kterému může bezpilotní letoun přistát kolmo. [3]

Obr. 3 – Bezpilotní letoun General Atomics MQ-9 Reaper [9]
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1.3.3 Vrtulníky
Bezpilotní vrtulníky používají, stejně jako klasické vrtulníky, ke vzletu a letu vztlak vznikající na
rotujících listech rotoru. Aby bezpilotní vrtulník byl stabilní, musí mít ještě menší rotor rotující
vertikálně anebo druhý horizontální rotor, který rotuje opačným směrem. K pohonu rotoru se
používají spalovací, turbínové nebo elektrické motory. Bezpilotní vrtulníky se pro letecké práce
využívají méně. Používají se zejména ve vojenské oblasti, kde slouží k průzkumu určitých
oblastí, případně mohou být ozbrojené a sloužit k útoku na konkrétní cíl. Oproti multikoptérám
bývají větší (ale nemusí) a unesou tedy větší množství užitečného zatížení. [8]

1.3.4 Vzducholodě
Bezpilotní vzducholodě mají v současnosti malé využití, využívají se pro průzkum oblastí
a také často pro reklamní účely. Jejich výhodou je krátká vzletová a přistávací vzdálenost
a možnost pohybovat se ve vzduchu s téměř nulovou dopřednou rychlostí. [15] Další možností
využití je například měření znečišťujících látek v ovzduší. V rámci česko-polské spolupráce
v příhraničí Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje se na projektu AIR BORDER
využívá bezpilotní vzducholoď, která doplňuje pozemní stanice a měří znečištění ovzduší nad
tímto regionem. [14]
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2. Hrozby způsobené bezpilotními systémy
Hrozby způsobené bezpilotními systémy se liší dle pohledu, jakým se na možné nebezpečí,
nebo na bezpilotní systémy díváme. Pokud se na možné nebezpečí díváme z pohledu
letového provozu (tedy z pohledu např. řízení letového provozu, pilota, letecké společnosti),
pak se zaměříme především na možný střet bezpilotního systémy s letadlem, tedy na narušení
letového koridoru. Pokud se díváme na možné hrozby z pohledu státu (např. z pohledu
jaderné elektrárny a dalších strategických míst), pak se zaměříme na rizika, která mohou mít
dopad na chod státu, případně na bezpečnost obyvatel. Nejprve se zaměříme na vzdušné
prostory, kde není provoz bezpilotních systémů povolen.

2.1 Zakázané a omezené prostory
Dle platné české legislativy a předpisu L2 – Doplňku X, lze bez předchozího povolení Úřadu
pro civilní letectví (ÚCL) provádět let bezpilotního systému v těchto prostorech [1]:
•

ve vzdušném prostoru třídy G (vzdušný prostor do výšky 1000 stop nad zemským
povrchem)

•

v letištní provozní zóně (ATZ), případně v oblasti s povinným radiovým spojením
(RMZ) neřízeného letiště při splnění podmínek provozovatele letiště a při koordinaci
s letištní letovou informační službou (AFIS). Nad vzdušným prostorem třídy G lze
provádět lety bezpilotními systémy pouze při poskytování AFIS, nebo při poskytování
informací ostatnímu známému provozu. Let s bezpilotním systémem lehčím než
0,91 kg smí být prováděn v ATZ i bez koordinace, ale pouze do maximální výšky
100 metrů nad zemským povrchem a zároveň musí být prováděn mimo ochranná
pásma daného letiště

•

v řízeném okrsku letiště (CTR/MCTR) do maximální výšky 100 metrů nad zemským
povrchem, a v horizontální vzdálenosti větší než 5 500 metrů od vztažného bodu letiště
(ARP), řízení letového provozu daného letiště může vydat výjimku k provedení letu
v menší vzdálenosti. Bezpilotní systémy s maximální vzletovou hmotností (MTOM)
menší než 0,91 kg mohou provádět lety i v menší vzdálenosti než 5 500 metrů od ARP,
avšak do maximální výšky 100 metrů nad zemským povrchem a mimo ochranná
pásma daného letiště [1]

Pro lepší ilustraci všech kategorií a hodnot je vytvořena tabulka 2, kde jsou uvedeny minimální
horizontální vzdálenosti pro jednotlivé kategorie bezpilotních systémů. Přičemž vzdálenosti,
které jsou uvedeny při vzletu/přistání, při letu od osob a majetku, a od hustě osídleného
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prostoru, jsou minimální. Zároveň by vzdálenost měla být vždy bezpečná. Bezpečnou
vzdáleností se rozumí taková horizontální vzdálenost (D), pro kterou platí následující vztah
(2.1):
𝐷 =2×𝐻

(2.1)

kde D je tedy horizontální vzdálenost a H je výška letu bezpilotního systému. Maximální možná
výška letu bezpilotních systémů je dle Doplňku X stanovena na 1000 stop (300 metrů) nad
zemským povrchem, v oblasti ATZ (případně CTR) lze při poskytování služby AFIS letět až do
horní hranice ATZ, což je 4000 stop (1 200 metrů). [1]
Tab. 2 – Minimální povolené vzdálenosti pro UAS (vlastní tabulka dle [1])

MINIMÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ VZDÁLENOST [M]

HMOTNOST [KG]
vzlet/přistání od

0 – 0,91 kg

0,91 – 7 kg

7 – 25 kg

více než 25 kg

min. 10 m

min. 10 m

50 m

min. 50 m

min. 30 m

min. 30 m

100 m

min. 100 m

min. 50 m

min. 50 m

min. 150 m

min. 150 m

osob a majetku
let od osob a
majetku
let od hustě
osídleného prostoru
let od oblačnosti

v třídě G vně oblaků, v jiných třídách min. 1 500 m
horizontálně a min. 300 m vertikálně

let od ARP

> 5 500 m, pokud ŘLP nepovolí jinak

< 5 500 m,
max. výška
100 m, mimo
ochranná
pásma

Bezpilotní systém se kromě výše uvedených prostorů nesmí pohybovat v těchto prostorech:
•

v zakázaných prostorech (Prohibited area) – v ČR jsou označovány LKP, v těchto
prostorech je zakázán provoz všech systémů, jsou to prostory nad důležitými
a strategickými místy (např. Pražský hrad, jaderné elektrárny atd.)

•

v nebezpečných prostorech (Danger area) – v ČR označovány LKD, v těchto
prostorech hrozí nebezpečí pro všechny systémy, proto se nesmí v těchto prostorech
provádět lety, jedná se např. o místa, kde dochází k vypouštění plynů do ovzduší a při
kontaktu hrozí nebezpečí výbuchu
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•

v omezených prostorech (Restricted area) – v ČR označovány LKR, jsou to prostory,
kde se nesmí provádět lety v době aktivace prostoru bez souhlasu příslušného
stanoviště ŘLP, je to např. vzdušný prostor nad centrem Prahy

•

v dočasně vymezených prostorech (Temporary Reserved Area) – označovány TRA,
jsou to prostory, přes které se v době aktivace nesmí proletět bez získaného letového
povolení, většinou se jedná o prostory vyhrazené pro cvičení vojenských letadel, pro
letecké soutěže atd.

•

v dočasně rezervovaných prostorech (Temporary Segregated Area) – označovány
TSA, jsou to prostory, které jsou určené pro vojenské lety ve vysokých rychlostech
(více než 250 uzlů indikované vzdušné rychlosti – IAS) a v malých výškách, kde v době
aktivace není dovolen ostatní provoz, povolení k průletu tímto prostorem nelze získat
[1,3]

Dále musí být provoz bezpilotního systému v souladu s dalšími platnými právními předpisy,
jako např. Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb., Zákon o chemických látkách
a chemických přípravcích č. 356/2003 Sb., Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
č. 310/2006 Sb., Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985
Sb., Zákon o vodách č. 245/2001 Sb., Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2013
Sb. Autonomní letadla se dle Doplňku X nesmí pohybovat ve společném vzdušném prostoru
vůbec. [1]
Pokud bezpilotní systém vletí do jakéhokoliv výše uvedeného prostoru a bude se pohybovat
v nepovolených oblastech, lze jej považovat za hrozbu a nebezpečí pro své okolí. Plnou
odpovědnost za provedení bezpečného letu, včetně potřebných znalostí, nese pilot daného
bezpilotního systému. V České republice může být za porušení pravidel létání dle platné
legislativy udělena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Obvykle se pokuty pohybují v řádu tisíců
korun.

[16]

Tomu,

aby

se

bezpilotní

letadlo

dostalo

do

zakázaného

prostoru

a vůbec v něm ani nevzlétlo, má sloužit tzv. „geofencing“, což je systém umístěný
v bezpilotním systému. Ten má s pomocí aktuální polohy zabránit vstupu bezpilotního letadla
do zakázaného, nebezpečného nebo jinak omezeného prostoru.

2.2 Hrozby UAS z pohledu letového provozu
Jak je již uvedeno v úvodu této kapitoly, hrozby způsobené bezpilotními systémy můžeme
rozdělit na dva druhy, první z pohledu bezpečnosti letového provozu (safety) a druhé
z pohledu státu a bezpečnosti před protiprávními činy (security). Z pohledu letové bezpečnosti
můžeme možné nebezpečné události rozdělit na letecké nehody při provozu bezpilotních
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systémů a na incidenty způsobené bezpilotními systémy, které mohly ohrozit bezpečnost
nejen leteckého provozu. Dle předpisu L13 se tyto pojmy pro letadla i pro bezpilotní systémy
definují následovně [18]:
•

Letecká nehoda: „jedná se o událost spojenou s provozem letadla, která se stala mezi
dobou, kdy je letadlo připraveno k letu a dobou, kdy se zastaví na konci tohoto letu
a jsou vypnuty hlavní pohonné jednotky. Při této události zároveň došlo:
•

ke smrtelnému nebo těžkému poranění osoby následkem přímého kontaktu
s kteroukoliv částí letadla, nebo části, která se od něj oddělila, nebo

•

bylo letadlo zničeno, případně poškozeno natolik, že si vyžádá větší opravu
nebo výměnu poškozených částí s výjimkou poruchy nebo poškození motoru,
pokud se toto poškození týká pouze jednoho motoru (včetně jeho součástí
a příslušenství), dále poruchy nebo poškození vrtulí, okrajových částí křídel,
antén, snímačů, pneumatik, brzd, podvozku, aerodynamických krytů, palubní
desky, krytů přistávacího zařízení, čelních skel, potahu letadla. Nebo

•

je letadlo nezvěstné, anebo je na zcela nepřístupném místě“ [18]

Při letecké nehodě bezpilotního letadla se příčina letecké nehody zjišťuje pouze u typů
se schválenou konstrukcí anebo u letadel s provozním povolením. [18]
•

Incident: „jedná se o jinou událost než leteckou nehodu, která je spojena s provozem
letadla, a která by mohla potenciálně ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Jde
o chybnou činnost při provozu letadla, která zpravidla nevyžaduje předčasné ukončení
letu nebo provedení nouzového postupu. Mezi možné příčiny incidentů patří
i nepředvídatelné přírodní jevy (např. střety s ptáky, poryvy větru atd.). Incident, jehož
okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost letecké nehody spojenou s provozem
letadla, se označuje jako vážný incident. Rozdíl mezí vážným incidentem a leteckou
nehodou je pouze v následcích“ [18]

Letecké nehody bezpilotních systémů mohou být způsobeny z několika důvodů. Prvním
důvodem může být selhání jednotlivé součásti bezpilotního systému. Může se jednat např.
o selhání motorů, ztrátu spojení mezi bezpilotním letounem a pozemní řídící stanicí nebo
selhání řídící jednotky. Z tohoto důvodu musí být všechny bezpilotní systémy, které mají
vzletovou hmotnost větší než 0,91 kg (pokud je jejich účel použití výdělečný, experimentální
nebo výzkumný, pak se to vztahuje i na bezpilotní letouny lehčí než 0,91 kg), vybaveny tzv.
fail-safe bezpečnostním systémem. [1] Tento bezpečnostní systém, při správně nastavených
parametrech (např. rychlost klesání, časová odezva při ztrátě spojení atd.), je schopný sám
ukončit let a s bezpilotním letounem bezpečně přistát. Prokázání správné funkčnosti tohoto
systému testuje Úřad pro civilní letectví ČR při praktickém přezkoušení, kdy se během letu
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vypne pozemní řídící stanice a sleduje se, zda bezpilotní letoun sám bezpečně přistane. Pád
bezpilotního letounu z důvodu selhání nějaké součásti bezpilotního systému je ojedinělý,
mnohem častější je druhý důvod pádu bezpilotního letounu, a tím je chyba pilota. Mezi
nejčastější chyby pilota bezpilotního systému patří přecenění vlastních sil, nepozornost při
řízení bezpilotního letounu, chyba při řízení bezpilotního letounu, případně létání s bezpilotním
letounem za nevyhovujících podmínek (např. silný vítr). [8] Všechny tyto důvody mohou vést
k pádu bezpilotního letounu a následnému ohrožení osob, zvířat či majetku.
V případě letecké nehody nebo incidentu bezpilotního systému se schválenou konstrukcí
anebo s provozním povolením (tzn. bezpilotní systémy určené pro výdělečné, experimentální
a výzkumné účely, a všechny bezpilotní systémy s maximální vzletovou hmotností větší než
25 kg) se musí tato letecká nehoda či incident nahlásit bez zbytečného odkladu na Ústav pro
odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřad pro civilní letectví. V případě letecké nehody
nebo incidentu v prostoru letiště se hlásí i provozovateli tohoto letiště. Přesný popis postupu
hlášení letecké nehody či incidentu je popsán v předpisu L13 v ustanovení 4.12. [1,18]

2.2.1 Příklady leteckých nehod a incidentů bezpilotních systémů
Počet leteckých nehod bezpilotních systémů se s rostoucím provozem těchto systémů
zvyšuje. V roce 2013 nebyla Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
zaznamenána žádná letecká nehoda bezpilotních letadel, v roce 2014 byly nahlášeny dvě
letecké nehody bezpilotních letadel, a v roce 2016 bylo těchto nehod nahlášeno již sedm.
V roce 2016 byly taktéž nahlášeny na Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod tři
incidenty, které byly způsobeny bezpilotními letadly. Data za rok 2017 ještě nejsou dostupná,
dá se ale očekávat, že počet leteckých nehod i incidentů bude každý rok postupně stoupat,
a to z důvodu rostoucího provozu bezpilotních systémů. [17]
Dalším možným nebezpečím, které mohou bezpilotní systémy způsobit, je narušení ostatního
letového provozu, obzvláště pak pokud se pohybují v blízkosti letiště, případně pak přímo
v přistávacím koridoru používané vzletové a přistávací dráhy. V případě srážky bezpilotního
letadla s pilotovaným letadlem může dojít nejen k poškození částí letadla, ale může dojít také
např. k poškození motoru při nasání bezpilotního letadla. To může mít za následek pád letadla,
pokud k nasání dojde v konečné fázi přiblížení. Tento incident se již několikrát odehrál i na
Letišti Václava Havla v Praze, kde se neznámé bezpilotní letadlo ocitlo v blízkosti dráhy.
V České republice zatím k žádné letecké nehodě mezi pilotovaným letadlem a bezpilotním
letadlem nedošlo. Celosvětově jedna z prvních zaznamenaných srážek bezpilotního letadla
s dopravním letadlem byla 12. října 2017 na mezinárodním letišti Jean Lesage v kanadském
Quebecu. Tady do turbovrtulového letadla King Air-100 kanadské společnosti SkyJet letícího
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z kanadského letiště Rouyn-Noranda narazilo malé bezpilotní letadlo během konečného
přiblížení na letiště v Quebecu. Posádka společnosti SkyJet uvedla, že viděla multikoptéru
o velikosti jídelního talíře, ovšem při vyšetřování se žádné bezpilotní letadlo ani jeho části
nenašly. Bezpilotní letadlo způsobilo letounu King Air-100 škodu na náběžné hraně levého
křídla a zanechalo několik oděrek a promáčklin na povrchu křídla. [19]
Ve Spojených státech amerických bylo v roce 2016 nahlášeno 1 762 incidentů (průměrně 147
incidentů za jeden měsíc), kdy posádky pilotovaných letadel viděli během letu či přistání ve
své blízkosti bezpilotní letadlo. V prvních devíti měsících roku 2017 bylo těchto incidentů
zaznamenáno již 1 696, což dává měsíční průměr 188 incidentů, můžeme zde tedy vidět
nárůst počtu incidentů o téměř 29 % během jediného roku. [19]
V České republice na Letišti Václava Havla v Praze se připravuje zavedení technologie pro
detekci bezpilotních systémů, která by měla ochránit přistávací koridory na dráhy 06, 24 a 30
před vstupem bezpilotních letadel do těchto prostorů. V současné chvíli je vypsané veřejné
výběrové řízení na dodavatele a zavedení této technologie. S reálným spuštěním se počítá
v první polovině roku 2019. [47]

2.3 Hrozby UAS z pohledu ochrany před protiprávními činy
Pokud se zaměříme na možné protiprávní činy, které mohou způsobit bezpilotní systémy,
zjistíme, že možnosti uskutečnění těchto útoků jsou rozsáhlé a ochrana před nimi není příliš
velká. Nicméně určité druhy eliminace bezpilotních systémů existují a budou dále popsány
v kapitole 3. Pomocí bezpilotních systémů, které mohou nést různé druhy výbušnin nebo
nebezpečných látek, mohou být provedeny útoky nejen na osoby či majetek, ale i na různá
strategická místa, která jsou pro stát velmi důležitá (např. jaderné elektrárny, rozvaděče
elektrické energie, letiště, pozemní komunikace, vodní zdroje atd.). V České republice bylo
k 23. červenci 2018 evidováno 765 bezpilotních letadel všech druhů. [20] Ve Spojených
státech amerických bylo v roce 2016 registrováno více než 300 000 bezpilotních letadel. [10]
Tato čísla velmi rychle rostou a tím se zároveň zvyšuje i riziko provedení protiprávního činu
pomocí bezpilotního systému. Zde uvedeme několik příkladů protiprávních činů, které se ve
světě již odehrály:
•

Francie – podzim 2014: několik neidentifikovatelných bezpilotních letadel provedlo
koordinované a zjevně organizované lety v zakázaných zónách nad více než 13
jadernými elektrárnami, v některých momentech byly lety provedeny současně nad
elektrárnami, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. Tento incident se dosud
nepodařilo jakkoliv vysvětlit, a ani se k němu nikdo nepřihlásil. Francouzská vláda vzala
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tento incident s veškerou vážností a postupně se začaly ozývat hlasy, aby se část
jaderných elektráren uzavřela [10]
•

Spojené státy americké – leden 2015: ve Washingtonu D.C. civilní bezpilotní
kvadrokoptéra přeletěla plot Bílého domu a následně spadla na trávník a rozbila se.
Tato letecká nehoda nezpůsobila nikomu žádné zranění ani poškození. Ihned po
nehodě se podařilo dopadnout pilota této bezpilotní kvadrokoptéry, jednalo se
o podnapilého zaměstnance vládní zpravodajské služby, který byl v tu dobu mimo
službu [10]

•

Spojené arabské emiráty – leden 2015: veškerý provoz na mezinárodním letišti
v Dubaji musel být přerušen na 55 minut kvůli rekreačnímu bezpilotnímu letadlu, které
se pohybovalo v prostoru letiště. Část letadel musela divertovat na letiště Al-Maktúma
v Jebel Ali u Dubaje [10]

•

Spojené státy americké – červenec 2016: osm bezpilotních letadel bylo zpozorováno
ochranným systémem a zaměstnanci při letu nad Savannah River Site v Jižní Karolíně,
kde se nachází jaderná základna USA. Tento incident byl vyšetřován, avšak důvod ani
osoby, které bezpilotní systémy ovládaly, se nepodařilo zjistit [10]

Na těchto praktických příkladech můžeme vidět, že vzniká spousta nebezpečných situací,
které mohou způsobit velkou katastrofu a ohrozit obrovské množství lidí. Těmto nebezpečím
lze zabránit sledováním a detekcí bezpilotních systémů a případnou eliminací. Těmto tématům
jsou věnovány další kapitoly této práce.
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3. Současné možnosti detekce a sledování bezpilotních
systémů
Detekci a sledování bezpilotních systémů můžeme rozdělit do dvou skupin. První je ta, která
spolupracuje a chce být sledována (aktivní detekce). Druhá skupina je ta, která automaticky
nespolupracuje, a k tomu abychom získali informace o jejím pohybu, ji musíme nejprve
nějakým způsobem detekovat (pasivní detekce).

3.1 Aktivní detekce bezpilotních systémů
Do této skupiny patří bezpilotní systémy, které samy automaticky vysílají data o své poloze
a svém pohybu. Takovéto bezpilotní systémy jsou zařazeny do ATM/UTM systému a jsou tedy
viditelné pro řízení letového provozu. Řízení letového provozu má tedy o těchto bezpilotních
systémech přehled v aktuálním čase a může tato data dále využívat. Řízení letového provozu
České republiky s.p. (dále jen ŘLP ČR) se podařilo na konci června 2018 spustit UTM
platformu od společnosti AirMap ve spolupráci s firmou UpVision. České republice se toto
podařilo zavést jako teprve druhé zemi v Evropě po Švýcarsku, které zavedlo UTM platformu
od společnosti AirMap na začátku roku 2018. Tento společný projekt má za cíl osvětu
provozovatelů bezpilotních systémů a ulehčení komunikace mezi provozovateli a řízením
letového provozu. [25]
K aktivnímu vysílání aktuální polohy bezpilotních systémů mohou sloužit následující systémy:
•

Externí GPS tracker

•

SSR odpovídač

•

ADS

3.1.1 Externí GPS tracker
Externí GPS tracker lze umístit téměř na každé bezpilotní letadlo a je velmi přínosný nejen pro
pilota bezpilotního letadla, ale následně i pro řízení letového provozu. Jedná se o malý lokátor,
který využívá navigační systém GPS a díky integrované anténě umí určit svoji přesnou polohu.
GPS tracker umí uchovávat informace o letu a zároveň je pomocí GSM sítě vysílat na naše
mobilní zařízení, případně do UTM systému. To je možné díky SIM kartě, která je umístěná
uvnitř tohoto zařízení. GPS tracker může svému uživateli pomoci zachránit bezpilotní letadlo
v případě

nouzové

situace

a

např.

ztrátě
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spojení

s pozemní

řídící

stanicí

a následném pádu či přistání. Uživatel si jej pak díky GPS souřadnicím může jednoduše najít.
Externí GPS tracker nemá v sobě zabudovanou jenom GPS anténu, ale většinou také řadu
dalších měřicích přístrojů, jako např. 3D akcelerometr, gyroskop, barometr a teploměr. [8] Jako
příklad slouží externí GPS tracker MAIA od české společnosti UpVision, který můžeme vidět
na obrázku 4. Tento externí GPS tracker má rozměry 48 x 48 x 19 milimetrů
a váží 48 gramů. Uvnitř má zabudovanou dobíjecí baterii o kapacitě 700 mAh, díky které vydrží
vysílat své údaje až po dobu tří hodin. [22]

Obr. 4 – Externí GPS tracker MAIA od české společnosti UpVision [22]

3.1.2 SSR odpovídač
Odpovídače sekundárního radaru slouží řízení letového provozu ke zjišťování polohy letadel
pohybujících se ve vzdušném prostoru. Sekundární přehledový radar funguje na principu
aktivní spolupráce mezi dotazovačem (vyšle dotaz na frekvenci 1030 MHz) a odpovídačem
(odešle odpověď na frekvenci 1090 MHz). Sekundární přehledový radar může vysílat několik
druhů dotazů, přičemž v současnosti se v civilním letectví používá mód S. Díky sekundárnímu
radaru zná řízení letového provozu informace o letadle a jeho směru, rychlosti, výšce, vertikální
rychlosti a dalších údajích. [21] U bezpilotních systémů se odpovídače sekundárního radaru
moc nepoužívají, využití mají spíše u větších a těžších bezpilotních systémů, zejména
profesionálních. Hlavními důvody jsou velikost samotného odpovídače, a především pak cena
odpovídače. Například typ odpovídače KTX2 od německé společnosti TQ-Systems GmbH je
jeden z menších a levnějších typů, přesto váží přibližně 360 gramů při rozměrech 144 x 62 x
62 milimetrů, a jeho cena činí 1 900 eur (při současném kurzu přibližně 48 900 Kč). [23]
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V dnešní době, kdy jsou bezpilotní letadla čím dál menší a levnější, je praktické použití
odpovídačů na všech bezpilotních letadlech nereálné.

3.1.3 ADS
Automatické závislé sledování (dále jen ADS) je v podstatě rozšíření SSR odpovídače,
přičemž součástí odpovědi je informace o okamžité poloze letadla, která je určena palubním
navigačním systémem (většinou GNSS). Vysílání odpovědi je možné buď pravidelně, pak se
jedná o ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), anebo pouze na dotaz, pak
se jedná o ADS-C (Automatic Dependent Surveillance – Contract). [21] ADS-B se používá
v současnosti pro sledování letového provozu veřejností, které je dostupné na mnoha
internetových stránkách. Pro bezpilotní systémy se uvažuje rovněž verze ADS-B.
V současnosti se vyrábí odpovídače ADS-B speciálně upravené pro bezpilotní systémy.
Například americká firma uAvionix, která je zaměřená na výrobu ADS-B odpovídačů i přijímačů
pro všeobecné letectví i pro bezpilotní systémy, vyrábí speciální ADS-B odpovídač módu
S „ping20Si“, který váží pouhých 20 gramů a má rozměry 50 x 25 x 17 milimetrů. Tento typ je
tedy použitelný na téměř všechny bezpilotní letadla. Nicméně jeho pořizovací cena se
v současné době pohybuje okolo 2 700 eur (při současném kurzu přibližně 69 400 Kč), což je
pro většinu amatérských uživatelů bezpilotních systémů nedostupná cena. [24]

3.2 Pasivní detekce bezpilotních systémů
Z důvodu nebezpečí a hrozeb, které byly popsány v kapitole 2, je obecně větší zájem o pasivní
detekce bezpilotních systémů, tedy o detekci těch bezpilotních systémů, které nespolupracují
s řízením letového provozu a nevysílají automaticky žádná data o svém pohybu ve vzdušném
prostoru. Tento zájem projevují nejenom služby řízení letového provozu, které by rády
ochránily především letecké přistávací koridory na letištích, ale také samotná letiště, která mají
obavy z možných teroristických útoků způsobených těmito bezpilotními systémy. Dále pak tyto
systémy mohou narušit bezpečnostní SRA zónu letiště a vnášet (nebo odnášet) z ní předměty
a látky, které neprošly řádnou bezpečnostní kontrolou. Mezi základní typy pasivní detekce
bezpilotních systémů patří: [26]
•

Primární radar

•

Monitoring spektra

•

Akustický senzor

•

Infračervený senzor

•

Kamerový systém

Každý typ pasivní detekce bude dále podrobněji popsán.
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3.2.1 Primární přehledový radar (PSR)
Primární přehledový radar je základní typ radaru, který se používá v letecké dopravě pro
sledování polohy letadel. Využívají jej především služby řízení letového provozu, pro které je
kvalitním zdrojem informací. Primární přehledový radar nepotřebuje k získání informací
o pohybu letadla součinnost s palubním vybavením letadla, lze jím tedy zachytit nejen
spolupracující cíle, ale i ty nespolupracující. K získání informací o poloze letadla stačí PSR
dostatečná odrazová plocha letadla, od které se může odrazit elektromagnetická vlna vyslaná
PSR. [21] Radarová odrazová plocha (RCS) je důležitou veličinou u primárních radarů a při
současném trendu zmenšování bezpilotních systémů hraje velmi významnou roli.
Elektromagnetická vlna, která je vyslaná PSR, se odrazí pouze od cílů, které mají přibližně
stejnou velikost nebo větší, než je vlnová délka této elektromagnetické vlny. [29] Z důvodu
zmenšování bezpilotních systémů a dalších specifických podmínek (např. nízká výška letu nad
terénem, lety v okolí budov a dalších staveb atd.) se primární radary určené pro sledování
bezpilotních systémů značně upravují a snaží se přizpůsobit náročným podmínkám.
Mezi tyto speciálně upravené typy primárních radarů patří: [30]
•

Radar s milimetrovou vlnovou délkou (mmWave Radar)

•

Ultra-širokopásmový radar (UWB Radar)

•

Ostatní radary [30]

Radar s milimetrovou vlnovou délkou (mmWave Radar) má velmi široký vlnový rozsah, díky
kterému může poskytnout vysoké rozlišení, které usnadňuje přesnou detekci a sledování
nespolupracujících bezpilotních systémů. Užití tohoto typu radaru umožňuje přesněji
analyzovat Dopplerovo spektrum, které nám dává informaci o klasifikaci konkrétního
bezpilotního systému. To znamená, že můžeme rozlišit, zda se jedná o bezpilotní systém,
který může nést nějaké užitečné zatížení (např. výbušniny, nebezpečné předměty atd.) a může
být tedy hrozbou, anebo se jedná o jiný létající objekt (např. ptáky atd.), který pro nás zvýšenou
hrozbu nepředstavuje. Bylo provedeno několik pokusů těchto radarů na detekování
bezpilotních systémů. [27]
V jednom z provedených pokusů byl využit multi-statický radar, který pracoval na frekvenci
2,4 GHz, k analýze micro-dopplerovských znaků u malých bezpilotních letadel (konkrétně se
zde jednalo DJI Phantom Vision 2), přičemž se během jednotlivých měření měnilo užitečné
zatížení. Nejprve bylo prováděno měření bez užitečného zatížení, následně pak s 200
gramovým zatížením a naposledy s 500 gramovým zatížením. Multi-statický radar měl vysílací
výkon přibližně 23 dBm, měl vodorovně polarizované antény, které měly zisk 24 dBi, šířka
paprsku byla 10° x 10°, vzdálenost mezi cílem a radarem byla méně než 100 metrů. Při tomto
pokusu byla prokázána 90% přesnost správné klasifikace bezpilotního systému. [31,27]
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Micro-dopplerovské znaky jsou důležitým faktorem při klasifikaci bezpilotních systémů a jsou
zaměřeny na rozdíl mezi detekováním ptáků a bezpilotních systémů. Tyto dvě skupiny mají
velmi podobnou radarovou odrazovou plochu a rychlosti obou typů jsou rovněž velmi podobné,
liší se však právě v micro-dopplerovských znacích. Micro-dopplerovské znaky se určují
pomocí pohybu a otáčení jednotlivých částí oproti pohybu hlavní části. Pohyblivé části
způsobují frekvenční a amplitudovou modulaci na zpětně rozptýlených radarových vlnách.
Tyto modulace jsou jedinečné pro různé typy cílů, jelikož závisí na specifické konfiguraci
a rychlosti pohybu pohyblivých částí. Různé pohyblivé části cíle způsobují rozdílné rozptýlení,
přičemž každá část způsobuje charakteristický Dopplerovský frekvenční posun. Pomocí
matematického řešení se dopočítá micro-dopplerovský znak, díky kterému můžeme
odhadnout uspořádání hlavního rotoru a zadního rotoru. Pokud potřebujeme znát více
micro-dopplerovských znaků pro klasifikaci bezpilotních systémů, musíme analyzovat časověfrekvenční zobrazení, kterému se říká spektrogram. Spektrogram lze získat pomocí
postupných překrývajících se pomalých Fourierových transformací (STFT). Na obrázku 5 je
zobrazen spektrogram rotující vrtule, který je vytvářen pomocí radaru umístěného vlevo. [32]

Obr. 5 – Schéma a spektrogram rotující vrtule [32]

V dalším testu byl použit vícevstupý vícevýstupový radar (Multiple-Input Multiple-Output, dále
jen MIMO) s 16 vstupy a 16 výstupy, který generoval 256 virtuálních prvků k detekci
a sledování bezpilotních systémů. Tento radar pracoval na hlavní frekvenci 36 GHz a používal
vlnovou délku 500 ns. V rámci tohoto pokusu byla testována hypotéza, jestli existuje pro
bezpilotní systémy nějaká přesná vzdálenostní nebo úhlová mez, ve které je možné sledovat
bezpilotní systémy. Výsledky testu prokázaly, že bezpilotní systémy mohou být přesně
sledovány ve vzdálenosti přesahující 100 metrů a při radiální rychlosti okolo 5 m/s. [27]
Ultra-širokopásmový radar (UWB Radar) je díky svému velmi vysokému časovému rozlišení
používán nejen pro sledování bezpilotních systémů, ale také pro sledování lidí, srdečního
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cyklu a toho, jestli člověk jeví známky života. Tento radar se také používá pro systém detectand-avoid (DAA), který je zabudován v bezpilotních letadlech a slouží k detekování okolních
bezpilotních systémů a zabraňuje případné srážce s jiným bezpilotním letadlem. [30]
Neziskový Institute pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE)1 simuloval s pěti
bezpilotními systémy UWB MIMO radarovou techniku a prokázal, že lze tímto typem radaru
měřit výškový i azimutální úhel. [30]
Do ostatních radarů můžeme zařadit například úzkopásmový radar na nízkých frekvencích,
nebo NLOS (Non Line-Of-Sight) radar. Detekování malých bezpilotních letadel v městských
zastavěných oblastech pohybujících se ve malých výškách je velmi problematické, a to
z důvodu nemožnosti přímé viditelnosti mezi bezpilotním letadlem a radarem. Proto se
musíme spoléhat na odrazy elektromagnetických vln od okolních překážek – tomuto typu se
také říká „sledování za roh“. Tento radar tedy využívá tzv. násobné dráhy elektromagnetických
vln, které můžeme vidět na obrázku 6. Násobné dráhy bývají u radarů většinou nežádoucí,
ovšem zde jsou nutné k detekování polohy bezpilotního systému. Aby se tento typ radaru mohl
využívat, musí být nejprve velmi dobře provedena topologie prostředí. Je tedy nutné vyznačit
všechny cesty, budovy, překážky, které ovlivňují odrazy elektromagnetických vln. [30]

Obr. 6 – Detekce bezpilotního letadla pomocí NLOS radaru [30]
U většiny typů primárních radarů se pro vyhodnocování dat používá algoritmus s názvem
Kálmánův filtr. Tento algoritmus odstraňuje z dat falešné detekce a šumy tím, že odhaduje

IEEE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v USA, zabývá se vzestupem moderních
elektrotechnických technologií. Ve 175 zemích světa vytváří přes 360 000 tisíc technických profesí.
1
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neznámé hodnoty svých proměnných díky znalosti posledních měřených dat a celkového
modelu systému. [34]

3.2.2 Monitoring spektra
Pasivní monitoring spektra je další významný typ detekce a sledování bezpilotních systémů.
Výhodou tohoto typu detekce je to, že lze bezpilotní systém detekovat ještě před samotným
vzletem bezpilotního letadla, detekce je možná téměř okamžitě po zapnutí bezpilotního
systému. Systém monitoringu spektra využívá toho, že mezi bezpilotním letadlem a vysílací
stanicí probíhá komunikace ohledně řízení letu, případně se z bezpilotního letadla posílá do
vysílací stanice video signál. Tento systém tedy nevysílá žádné elektromagnetické vlny
a pouze pasivně sleduje své okolí. Jelikož tato komunikace mezi bezpilotním letadlem
a vysílací stanicí probíhá téměř u všech bezpilotních systémů (s výjimkou autonomních
letadel), je tento druh detekce vhodný pro jakákoliv využití. [26]
Nejvíce využívané frekvence pro komunikaci mezi bezpilotním letadlem a vysílací stanicí se
pohybují okolo 2,4 GHz a 5 GHz, což jsou frekvence, které se využívají i pro přenos WiFi
signálu. Bezpilotní systémy vybavené jednou či více kamerami obvykle vysílají video signál na
stejném kanálu. Morfologická filtrace2 ve frekvenční oblasti se používá k oddělení
požadovaného signálu od ruchů a šumů, což napomáhá ke spolehlivé detekci. Dosah tohoto
typu detekce je více než 1 400 ft (cca 426 metrů), při příznivých podmínkách a maximálním
povoleném výkonu vysílače 100 mW můžeme spolehlivě detekovat až na vzdálenost dvou
kilometrů. Míra detekce u tohoto detekčního typu velmi silně závisí na citlivosti přijímače,
výkonu vysílače a směrovosti použitých antén. Všeobecně můžeme říci, že detekce je možná
na takovou vzdálenost, na jakou je možná komunikace mezi bezpilotním letadlem a vysílací
stanicí. Pro správnou funkčnost monitoringu spektra je potřeba pravidelných aktualizací
softwarového vybavení, zejména řídících profilů a video signálů. [26]

3.2.3 Akustický senzor
Detekce bezpilotních systémů pomocí akustických senzorů je zřejmou metodou, jelikož téměř
všechny bezpilotní systémy pohání nějaký motor (kromě balonů a kluzáků). Díky tomu je
můžeme slyšet a pomocí akustických senzorů detekovat. Vývojem těchto senzorů se zabývalo
několik vědeckých skupin, při detekování malé kvadrokoptéry se pohyboval dosah senzorů
v rozmezí od 20 metrů do 600 metrů, a to při 99,5% pravděpodobnosti detekce a 3 % falešných

Morfologická filtrace je založena na matematické morfologii, která vychází z teorie množin a tzv.
bodových množin. Používá se k rychlému zpracování obrazu i 1D signálů. [35]
2
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detekcí. Při testování v americké vojenské výzkumné laboratoři se při použití sestavy malých
čtyřstěnných mikrofonů podařilo dosáhnout již zmíněného dosahu až 600 metrů při 99,5%
pravděpodobnosti detekce. Součástí tohoto testu bylo i určení azimutu bezpilotního letadla od
senzoru a určení výšky bezpilotního letadla, přičemž určení správného azimutu se podařilo
dosáhnout v 60 % případů při odchylce 10°. Určení výšky se pomocí akustických senzorů
dostatečně přesně nepodařilo, což bylo zřejmě způsobeno odrazy zvukových vln od překážek
či zemského povrchu. [33]
Z předchozího testu vyplývá výhoda použití skupiny akustických senzorů (2 a více) před
použitím pouze jednoho senzoru. Při použití skupiny akustických senzorů lze bezpilotní systém
nejen detekovat, ale také díky formování paprsků určit azimut a výšku bezpilotního letadla.
Navíc koherentní detekce zvyšuje poměr signálu a šumu, což vede ke zvětšení dosahu
a rychlosti správné detekce.

3.2.4 Kamerový systém
Využití kamerového systému k detekci a sledování bezpilotních systémů je problematické
z několika důvodů. Mezi hlavní nevýhody lze zařadit velkou závislost systému na okolním
prostředí a povětrnostních podmínkách. Pokud kamerový systém není vybaven infračerveným
senzorem, je nepoužitelný také za tmy. V případě, že mezi bezpilotním letadlem a kamerovým
systémem neexistuje LOS, je tento systém také nepoužitelný. Výhodou tohoto systému
naopak může být vynikající přesnost určení azimutu, detekování autonomních letadel, nebo
bezpilotních systémů, které nevysílají žádné signály mezi bezpilotním letadlem a vysílací
stanicí. Při využití klasických komerčních kamer používaných k zabezpečení prostorů a budov
lze detekovat bezpilotní systémy až na vzdálenost 350 ft (cca 106 metrů), ovšem u tohoto typu
detekce je při delších vzdálenostech problém se správným detekováním a klasifikací mezi
bezpilotními systémy, ptactvem, případně dalšími létajícími objekty. Kamery bývají vybaveny
senzory, které se snaží rozlišit mezi mechanickými pohyby bezpilotních letadel a přirozeným
letem ptáků. Tyto senzory ovšem selhávají, pokud ptáci pouze plachtí. [26] Kamerové
systémy, které jsou určené k detekci bezpilotních systémů bývají často doplněny dalšími druhy
detekce.

Reálné systémy, které slouží k detekci a sledování bezpilotních systémů jsou většinou složené
z více jednotlivých složek detekce a skládají se např. z kamerového systému, který je doplněn
monitoringem spektra a akustickými senzory. Tím se spojí výhody všech těchto jednotlivých
složek detekce a jako celek působí tento systém mnohem přesněji a rychleji.
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3.3 Praktické příklady detekčních systémů
Mezi detekční systémy, které se nejvíce používají v praxi k zabezpečení určitého prostoru,
patří monitoring spektra spolu s kamerovým systémem. Tuto kombinaci využívá např.
americká firma Dedrone, Inc. Jejich softwarový systém DroneTracker využívá data z RF
sensorů a kamerového systému, která vyhodnocuje a následně dokáže lokalizovat bezpilotní
systém včetně polohy pilota a zobrazit je na integrované mapě. Zároveň dokáže automaticky
vyslat upozornění před blížícím se bezpilotním systémem. Princip funkce systému je
zobrazena na obrázku 7. Tento systém využívá senzor RF-300, který má dosah 1 kilometr,
v ideálních podmínkách až 1,5 kilometru, senzor má rozměry 195 x 95 x 365 milimetrů a váží
3,1 kg. Další součástí jsou video kamery, které slouží k forenzním důkazům a lepšímu
situačnímu povědomí o detekovaném bezpilotním systému. K těmto dvěma základním
součástím lze připojit i speciální Drone Detection radar, který nám umožní pokrytí území za
zhoršených povětrnostních podmínek nebo při výskytu určitých překážek. Tento radar je
schopný detekovat větší cíle s pevným křídlem na vzdálenost dvou kilometrů a menší
multikoptéry na více než 750 metrů. Drone Detection radar se pak stává součástí softwaru
DroneTracker, který se stává komplexnějším a umožňuje detekovat bezpilotní systémy na
větší vzdálenost. [36]

Obr. 7 – Systém Dedrone DroneTracker pro detekci bezpilotních systémů [36]

33

Další mezinárodní společností, která se zabývá detekcí bezpilotních systémů, je německá
firma Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Tato firma se specializuje nejen na ochranu
vzdušného prostoru, ale taky na kybernetickou bezpečnost, vysílání a média. Její systém
ARDRONIS je založen na příjmu vysokofrekvenčních signálů a jejich následné analýze. Mezi
základní součásti tohoto systému patří monitorovací přijímač se zaměřovačem, anténa
a výpočetní stanice, která zpracovává pomocí svého softwarového vybavení všechny získané
informace. Systém R&S®ARDRONIS má tyto základní vlastnosti: [37]
•

Systém včasné výstrahy: ARDRONIS může detekovat signál z bezpilotního systému
ihned po jeho zapnutí, ještě před samotným vzletem bezpilotního letadla

•

Zaměřování směru: systém ukáže na mapě azimut směřující na pilota bezpilotního
letadla i na samotné bezpilotní letadlo. Znalost polohy pilota a bezpilotního letadla je
velkou výhodou pro bezpečnostní složky, které mohou, v případě nebezpečí, proti
tomuto bezpilotnímu systému zakročit

•

Přehled o situaci: systém poskytuje kontinuální informaci o aktivitě bezpilotního
systému díky širokému frekvenčnímu spektru pokrytí. Anténa tohoto systému má
frekvenční rozsah od 20 MHz do 6 GHz, přičemž typické frekvence bezpilotních
systémů jsou 2,4 GHz a 5-6 GHz. Dosah systému je zpravidla 1 až 2 kilometry.

•

Přesná klasifikace: díky správné klasifikaci bezpilotního systému lze rozlišit, zda hrozí
nějaké nebezpečí či nikoliv. Klasifikace je možná díky separaci signálu z vysílací
stanice od ostatních signálů, která je prováděna automatickým separačním
algoritmem, ten je založený na profilech jednotlivých bezpilotních systémů. Profily se
neustále aktualizují s příchodem nových bezpilotních systémů.

•

Automatické upozornění na hrozbu: v případě hrozícího nebezpečí systém
upozornění uživatele přes uživatelské rozhraní. Díky tomu, může být systém používán
i méně zkušeným uživatelem, ten si první zvolí možnost, kterou bude sledovat (např.
frekvenci 2,4 GHz), následně ho systém v případě detekce nebezpečného bezpilotního
systému vizuálně upozorní

•

Zachycení videa: systém ARDRONIS umí zachytit a zobrazit několik druhů běžně
používaných video formátů, např. PAL, NTSC a WiFi, toto je možné díky
demodulaci/dekódování těchto signálů, které probíhá ve výpočetní stanici systému.
Zobrazení videa z bezpilotního systému má velký význam pro bezpečnostní složky,
které mohou vyhodnotit případné hrozící nebezpečí a případně zakročit

•

Sběr a uchování důkazů: díky zachycení videa a rozpoznání signálu z vysílací stanice
lze uchovávat evidenci důkazů, které mohou následně sloužit jako důkazy při
nelegálních aktivitách způsobených bezpilotním systémem
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•

Otevřené rozhraní: otevřené rozhraní umožňuje integraci tohoto systému do velkých
více senzorových detekčních systémů, na kterých se podílí více jednotlivých firem

•

Aktivní protiopatření: tento systém je schopný rušit signál z vysílací stanice dvěma
metodami. První je širokopásmové rušení, které ruší všechny signály v daném
frekvenčním rozsahu, proto tímto můžeme rušit všechny bezpilotní systémy, které jsou
v dané oblasti. Druhé je chytré rušení, které potřebuje méně energie než
širokopásmové rušení. Tímto můžeme rušit pouze konkrétní typ, který detekujeme,
chytré rušení je možné uskutečnit, pokud je bezpilotní letadlo maximálně ve 2/3
vzdálenosti od rušičky a v 1/3 vzdálenosti od vysílací stanice [37]

Firma Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG prováděla několik ukázkových zkušebních testů
i v České republice, kde předváděla svůj systém zástupcům ŘLP ČR s.p. a Letiště Praha a.s.
Při těchto testech se prezentovala schopnost detekovat bezpilotní systém (pilota a bezpilotní
letadlo) na vzdálenost 900 až 2 500 metrů. Dále se testovala schopnost zachytit a zobrazit
vysílaný video signál z bezpilotního systému. [28] Na obrázku 8 vidíme kompletní sestavu
systému ARDRONIS, která se skládá z monitorovacího přijímače se zaměřovačem, antény,
výpočetní stanice a rušičky.

Obr. 8 – Systém ARDRONIS od firmy Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG [37]
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Jako další firmu zabývající se detekcí bezpilotních systémů lze uvést německou společnost
Aaronia AG. Tato firma se zabývá nejenom detekcí bezpilotních systémů, ale také výrobou
antén a různých detekčních součástí. Vyvinula systém AARTOS DDS, který je používán pro
detekci bezpilotních systémů. Základními prvky systému je anténa IsoLOG 3D a spektrální
analyzátor, ten je součástí řídícího centra, které je vybaveno potřebným softwarovým
vybavením. Mezi výhody tohoto systému patří princip fungování systému, který je založen na
existujícím a prověřeném portfoliu spektrálních analyzátorů. Tento systém pracuje
s frekvenčním rozsahem 20 MHz až 20 GHz, tudíž je schopný detekovat všechny bezpilotní
systémy, které vysílají signál mezi bezpilotním letadlem a vysílací stanicí. Dosah systému je
minimálně jeden kilometr. [38] Tento systém byl rovněž testován před zástupci ŘLP ČR s.p.
a Letiště Praha a.s., kdy jim byly předváděny detekční schopnosti tohoto systému na kratší
i delší vzdálenosti.
Poslední firmou, kterou lze zmínit, je čínská společnost DJI, která se zabývá především
výrobou bezpilotních systémů, konkrétně multikoptér. Tato společnost vyvinula vlastní systém
AEROSCOPE, který slouží k detekci bezpilotních systémů. Systém se skládá ze stacionární
jednotky a softwarového vybavení (AeroScope Backstage Management System). Ke
stacionární stanici lze připojit všesměrové i směrové antény, které detekují bezpilotní systémy.
Velmi zajímavý je dosah detekce tohoto systému. Výrobce uvádí, že systém je schopný
detekovat bezpilotní systémy až na vzdálenost 50 kilometrů při ideálních podmínkách. Velkou
nevýhodou tohoto systému ovšem je jeho využitelnost, jelikož je schopný detekovat pouze
bezpilotní systémy od firmy DJI, tedy své vlastní, ostatní zatím ne. I když společnost DJI tvrdí,
že ve Spojených státech amerických je z celkového počtu bezpilotních systémů více než
60 % jejich výrobků. Přesto toto číslo není příliš vysoké, a především nemusí platit v ostatních
zemích. [39]

3.4 Eliminace bezpilotních systémů
Při hrozícím nebezpečí nebo při porušení daných pravidel může dojít k zneškodnění či
zadržení bezpilotního letadla, které je detekováno. Eliminace bezpilotních systémů jde rozdělit
do dvou kategorií. První je nedestruktivní a je dále rozvedena v této práci. Druhá je
destruktivní, která je využívána ve vojenském letectví a není použitelná v běžné praxi, proto
není v této práci více zmíněna. Destruktivní eliminace znamená, že použitím určitého druhu
eliminace dojde k pádu a zničení bezpilotního letadla. K tomuto účelu se používá např.
směrový elektromagnetický impulz (EMI), laser nebo speciální bezpilotní letadlo, které narazí
do nebezpečného bezpilotního letadla a srazí jej k zemi. [45] K nedestruktivní eliminaci
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bezpilotního systému lze použít několik různých způsobů, které lze vidět na obrázku 9 níže:
[26]
•

a) Rušení (jamming) radiového signálu nebo GPS signálu

•

b) Vystřelení sítě a následné chycení bezpilotního letadla do sítě

•

c) Kybernetický útok na bezpilotní systém

•

d) Chycení bezpilotního letadla pomocí dravců

•

e) Chycení bezpilotního letadla pomocí sítě umístěné na větším bezpilotním letadle

•

f) Převzetí kontroly bezpilotního letadla pomocí vysílání falešných GPS údajů
(spoofing)

Obr. 9 – Způsoby eliminace bezpilotního systému [26]

3.4.1 Rušení radiového a GPS signálu (jamming)
Rušení komunikačního signálu mezi bezpilotním letadlem a vysílací stanicí je jednou
z nejjednodušších možností eliminace bezpilotního systému. Tento typ eliminace je využíván,
jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, i samotnými výrobci detekčních systémů, kdy je
často implementován přímo v konkrétním ochranném systému. Principem tohoto typu je
vysílání radiových vln, které ruší příjem radiového signálu u bezpilotního systému. Druhou
možností je rušení příjmu GPS signálu, který bezpilotní systémy využívají ve vzdušném
prostoru pro orientaci a stabilizaci. [26]
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Rušení radiového signálu může být dvojího druhu. První je širokopásmové rušení, kdy v dané
oblasti rušíme veškeré radiové vysílání a můžeme tedy omezit nejen konkrétní nebezpečné
bezpilotní letadlo, ale i všechny ostatní systémy, které využívají radiového vysílání (např. WiFi,
radary atd.) Druhým typem je chytré rušení, u tohoto typu proběhne nejdříve detekce
bezpilotního systému a pokud bude označen jako hrozba, pak následuje rušení radiového
vysílání pouze u tohoto bezpilotního systému. Na ostatní systémy v okolí by toto rušení nemělo
mít vliv. [10] Rušičky obou těchto typů využívá výše uvedený detekční systém ARDRONIS od
firmy Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG, který díky své databázi bezpilotních systémů umí
použít chytré rušení na většinu běžných bezpilotních systémů.
Rušení radiového i GPS signálu může být dobrým způsobem, jak eliminovat nebezpečné
bezpilotní systémy a zabránit jim tak vniknout do chráněných oblastí, ovšem je zde také řada
nevýhod a problémů. Při rušení komunikačního radiového signálu bezpilotního letadla může
dojít k nekontrolovanému pádu bezpilotního letadla, které tak může ohrozit své okolí. Další
nevýhodou je to, že se tento druh eliminace nevztahuje na bezpilotní systémy, které
nepoužívají žádný komunikační signál mezi vysílací stanicí a bezpilotním letadlem (např.
autonomní letadla), nebo se během letu tento signál mezi vysílací stanicí a bezpilotním
letadlem ztratil a bezpilotní letadlo pak letí samovolně dle posledních zadaných instrukcí. Při
rušení GPS signálu platí stejné nevýhody, jako při rušení radiového signálu. Navíc při využití
rušení GPS signálu v blízkosti letiště, může dojít k rušení GPS signálu i u přistávajících
a odlétávajících letadel, což má samozřejmě velmi negativní vliv na bezpečnost leteckého
provozu.
V současné době je ovšem největším problémem u rušení jakéhokoliv signálu legislativa. To
platí nejen pro Českou republiku, ale i pro další státy. V České republice je platný Zákon
o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb, [40] který říká v §100, že provozovatelé
přístrojů, u kterých vzniká vysokofrekvenční energie, musí zajistit, aby tato vysokofrekvenční
energie nezpůsobovala rušení ostatních elektronických komunikačních zařízení nebo
radiokomunikačních služeb. Tudíž je běžné provozování tohoto typu eliminace v České
republice prakticky nemožné. Tento zákon v §118 dále říká, že pokud provozovatel přístroje
nezajistí, aby vysokofrekvenční energie nezpůsobovala rušení ostatních elektronických
zařízení nebo radiokomunikačních služeb, lze provozovateli udělit za přestupek pokutu do
výše 50 milionů Kč nebo do výše 10 % z čistého ročního obratu firmy, podle toho, která
z hodnot je vyšší. Což by při použití tohoto typu eliminace znamenalo například pro společnost
ŘLP ČR s.p. pokutu ve výši více než 419 milionů korun při údajích z roku 2017. [41]
Samozřejmě pokud by se prokázalo, že se použitím tohoto typu eliminace podařilo zabránit
trestnému činu, o udělení či neudělení pokuty by bylo rozhodnuto v soudním řízení.
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3.4.2 Vystřelení sítě
Tento typ je poměrně neobvyklý a zvláštní. Jeho princip spočívá v tom, že operátor zbraně se
síťovými náboji vystřelí na nebezpečné bezpilotní letadlo speciální síť, bezpilotní letadlo se do
této sítě zamotá a zastaví tak svůj pohyb. Následně pak pomocí padáků umístěných v síti
dopadne na zem. [30] Tímto druhem eliminace bezpilotních systémů se zabývá např. anglická
firma OPENWORKS ENGINEERING, která se svými produkty SkyWall 100 a SkyWall 300
patří k nejlepším v daném oboru. Ruční zbraň SkyWall 100 používá jako náboje sítě s padáky,
které mají plochu 8 m2, dostřel se pohybuje okolo 120 metrů. Větší a automatický systém
SkyWall 300 používá větší náboje, které mají plochu sítě až 50 m2 a maximální dostřel je okolo
200 metrů. [42]
Výhodou tohoto systému eliminace je to, že dokážeme zastavit konkrétní nebezpečné
bezpilotní letadlo. Ovšem dosah tohoto systému není příliš veliký a při ochraně větší plochy
(např. ochrana SRA zóny letiště) by muselo být umístěno na okrajích několik desítek těchto
systémů, abychom pokryli celou oblast. Při použití ruční zbraně je nevýhodou pomalá reakce
a doba přípravy k samotné akci, jelikož bezpilotní letadlo může být dávno mimo náš dosah.
Dále při použití tohoto typu eliminace může dojít k poškození nejen zachytávaného
bezpilotního systému, ale následně i k ohrožení majetku či osob při samotném dopadu.

3.4.3 Kybernetický útok
Bezpilotní systém může být napaden kybernetickým útokem, kdy dojde k přerušení spojení
mezi bezpilotním systémem a vysílací stanicí. Jelikož většina bezpilotních systémů používá
k řízení a komunikaci frekvence WiFi, toto připojení většinou není nijak výrazně zabezpečeno
a není tedy problém pro případného hackera najít tuto síť a rozšifrovat ji. Pomocí softwaru
Skyjack lze vyhledat bezdrátové sítě a následně odpojit uživatele vysílací stanice. Pomocí
dalších softwarových programů pak útočník může převzít kontrolu nad bezpilotním letadlem
a plně jej ovládat. Této situaci lze předejít zabezpečeným přístupem při používání WiFi
připojení. Provést kybernetický útok na bezpilotní systém, který používá jiné frekvence ke
komunikaci než WiFi připojení, není nemožné, ale je velmi obtížné a v současné době se
nepoužívá. [43]
Používání kybernetického útoku jako eliminace bezpilotních systémů není běžné a zřejmě ani
reálné, jelikož k provedení tohoto útoku je nutná výborná znalost IT technologií a pokročilého
programování. Je tedy využitelné spíše ze strany útočníků než ze strany bezpečnostních
složek.
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3.4.4 Využití dravce
Dalším poněkud zvláštním způsobem je odchytávání bezpilotních letadel pomocí speciálně
vycvičených dravců. Tento typ eliminace byl testován Skotskou metropolitní policií a byl velmi
úspěšný, jelikož k tomuto systému není zapotřebí žádné další vybavení. Vycvičený dravec
(např. orel) zaútočí na bezpilotní letadlo jako na svou kořist a chytne ji, následně s ním
bezpečně přistane na zemi. [43]
Tento druh eliminace může být zajímavý, ovšem v praxi zřejmě nepříliš použitelný. I přes
výborné vycvičení dravců není stoprocentně jisté, jak se dravec v konkrétní situaci zachová.
K využití dravců pro tento účel mají výhrady také někteří ochránci zvířat. Eliminace pomocí
dravců by byla použitelná pouze na menší bezpilotní systémy.

3.4.5 Využití většího bezpilotního letadla
Eliminace menších bezpilotních systémů je možná pomocí většího bezpilotního systému, který
je vybaven speciální sítí. Tato eliminace byla vyzkoušena v Tokiu místní policií, která byla
vybavena speciální odchytovou multikoptérou. Před samotnou akcí byl pilot nebezpečného
bezpilotního systému vždy dopředu varován, a pokud nereagoval, proběhl odchyt
nebezpečného bezpilotního letadla. [43]
Tento typ eliminace je ve skutečnosti prakticky nepoužitelný, protože je nutné mít neustále
k dispozici výborně vycvičeného pilota bezpilotního systému spolu s vhodným bezpilotním
systémem, a i přesto hrozí nebezpečí pádu a poškození bezpilotních systémů a jejich okolí.
Navíc reakční doba tohoto typu je velmi pomalá.

3.4.6 Převzetí kontroly pomocí falešných GPS údajů (spoofing)
Dalším typem kybernetického útoku je tzv. „GPS spoofing“. Tento typ eliminace je založen na
vysílání falešných GPS údajů do bezpilotního systému. Díky tomu lze převzít kontrolu nad
bezpilotním systémem. Pro vysílaní falešných GPS signálů je nutný vysílač, díky němu lze
vysílat falešné GPS údaje, které nasměřují bezpilotní letadlo do požadovaných prostorů.
Převzetí kontroly je úspěšné při malé vzdálenosti mezi vysílačem falešných GPS údajů
a bezpilotním letadlem, nebo při použití směrové vysílací antény s úzkým paprskem
směřujícím k bezpilotnímu letadlu. [43]
„GPS spoofing“ lze civilním bezpilotním systémům provést docela jednoduše, u vojenských je
to problematičtější díky autentizačnímu mechanismu. Přesto se to zřejmě povedlo Íránským
vojákům v prosinci 2011, kdy zachytili bezpilotní letadlo Lockheed Martin RQ-170 patřící
vzdušným silám armády Spojených států amerických (USAF). Vědci z texaské univerzity
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v Austinu provedly úspěšný pokus převzetí kontroly, kdy se jim povedlo navádět bezpilotní
letadlo pomocí falešných GPS signálů. [43]
Tato eliminace bezpilotních systémů je velmi zajímavá a určitě bude mít v budoucnu částečně
uplatnění, nicméně je v současné době komplikovaná kvůli složitému softwarovému vybavení.
Dále je nutné pro správnou eliminaci být v blízkosti bezpilotního letadla a mít výkonný vysílač
falešných GPS údajů. Proto je nevhodná pro ochranu větších oblastí, může být vhodná např.
k ochraně jednoho konkrétního objektu.
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4. Budoucí možnosti detekce a sledování bezpilotních
systémů
Bezpilotní systémy jsou jednou z nejvíce a nejrychleji rostoucích oblastí civilního i vojenského
letectví. Spolu s pilotovanými malými i velkými letadly se pohybují v jednom společném
vzdušném prostoru, který je čím dál více zaplněn. Proto vznikají nové nebezpečné situace,
letecké nehody a incidenty, kterým je potřeba předcházet díky použití vhodných detekčních
a sledovacích systémů a integraci bezpilotních systémů do současných fungujících leteckých
systémů, postupů a pravidel.
Standardizace pravidel je jedním ze základních částí fungujícího systému. Z tohoto důvodu
vznikla nová evropská organizace EUSCG (European UAS Standards Coordination Group),
která se zabývá vytvářením a sjednocením standardů týkajících se bezpilotních systémů. Tato
organizace vznikla jako obdoba organizace EASCG (European ATM Standards Coordination
Group). Obě tyto organizace vede evropská nezisková organizace EUROCAE (European
Organisation for Civil Aviation Equipment), která se zabývá vybavením vývojem a testováním
vybavení používaného v civilním letectví. Součástí této organizace je pracovní skupina
WG-105. Tato skupina je význačná tím, že se zabývá nejenom vývojem standardů, ale také
pokynů, které vedou ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu bezpilotních systémů ve všech
prostorech. Pracovní skupina WG-105 je rozdělena do 6 pracovních týmů, z nichž každý se
zaměřuje na jinou konkrétní problematiku spjatou s bezpilotními systémy (např. UTM, detekce
a vyhnutí se, konstrukční a letové způsobilosti, příkazy, řízení a komunikace atd.). [44] Dá se
předpokládat, že pracovní tým zabývající se detekcí bezpilotních systémů a jejich vyhnutím
se, bude mít na budoucnost tohoto odvětví velký vliv a nově vytvořenými standardy bude
ovlivňovat budoucí vývoj a využití detekčních systémů.

4.1 Pohled na budoucí vývoj pasivních detekčních a sledovacích systémů
Jak již bylo uvedeno, vývoj budoucích detekčních a sledovacích systémů bude záležet na
vytvoření nových standardů a nových legislativních pravidel, které stanoví přesné podmínky
využívání těchto systémů. Dá se očekávat, že vývoj detekčních a sledovacích systémů bude
minimálně stejně rychlý, jako vývoj samotných bezpilotních systémů. Detekční systémy budou
čím dál důležitější a potřebnější nejenom pro ochranu ostatního letového provozu, ale i pro
ochranu budov, věznic, elektráren a dalších strategických míst, které mohou být snadno
napadeny pomocí těchto bezpilotních systémů. S postupným vytvářením nových pravidel
a zákonů pro používání detekčních a eliminačních systémů lze očekávat větší vývoj
42

i u eliminačních systémů, které budou tato strategická místa chránit. Současně budou
eliminační systémy spojeny do jednoho společného systému s detekčními systémy a vytvoří
tak dokonalý ochranný prvek před protiprávními činy způsobenými bezpilotními systémy.
Jednotlivé detekční systémy a metody, které slouží k detekci bezpilotních systémů, se budou
zdokonalovat a především slučovat do komplexnějších a sofistikovanějších systémů, které
budou schopny detekovat mnohem přesněji a rychleji. Detekční systémy založené na
monitoringu spektra se budou doplňovat o kamerové a akustické senzory, případně i o radary.
Spojování těchto detekčních systémů bude mít vliv i na vývoj a používání nového softwarového
vybavení, které bude mít klíčovou roli při vyhodnocování signálů přijatých z jednotlivých typů
a senzorů.
Vývoj detekce pomocí monitoringu spektra povede k hlubší analýze a lepšímu nastavení
parametrů provozních dat, které se získávají z jednotlivých typů bezpilotních systémů. Toto
povede k lepší klasifikaci a větší přesnosti detekce bezpilotních systémů.

4.2 Pohled na budoucí vývoj aktivních detekčních a sledovacích systémů
V rámci budoucího rozvoje aktivních detekčních a sledovacích systémů lze očekávat větší
aktivní spolupráci mezi bezpilotními systémy a řízením letového provozu. Tomu jistě
dopomůže nedávno spuštěná UTM platforma, která se bude rozšiřovat mezi čím dál větší
počet aktivních uživatelů bezpilotních systémů. Tato platforma zlepší nejenom detekční
možnosti řízení letového provozu, které tak bude mít mnohem lepší a přesnější přehled
o pohybu bezpilotních systémů, ale také pomůže samotným uživatelům bezpilotních systémů.
Ti budou snadněji žádat o letová povolení v omezených prostorech (např. v blízkosti letišť)
a dostanou i mnohem rychlejší odpověď, protože vše bude fungovat v online módu.
Uživatelům bezpilotních systémů tato platforma také ulehčí získávání aktuálních informací
o omezených či jinak nebezpečných a zakázaných prostorech, případně také sdělí uživateli
informace o bezpilotních systémech v jeho blízkém okolí, aby se předešlo případným
incidentům nebo leteckým nehodám.
S větším rozvojem aktivních detekčních systémů typu SSR radar nebo ADS odpovídač lze
počítat maximálně ve skupině profesionálních uživatelů bezpilotních systémů, kteří si takováto
zařízení budou moci finančně dovolit. U amatérských uživatelů, kteří používají levnější
bezpilotní systémy pouze pro svoji zábavu, se rozvoj těchto typů aktivních detekčních systémů
nedá příliš očekávat. I přes snahu čím dál větší minimalizace těchto detekčních systémů
zůstanou pro většinu běžných uživatelů nedostupné z finančních důvodů.
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4.3 Celkový pohled na budoucí vývoj detekčních a sledovacích systémů
Jak již bylo uvedeno, v budoucnu bude probíhat spojování jednotlivých pasivních detekčních
systémů v jeden celek, totéž lze předpokládat i u celkového pohledu na detekční problematiku.
Bude docházet ke spojování aktivních i pasivních detekčních a sledovacích systémů v jeden
velký komplexní systém, který bude poskytovat informace řízení letového provozu i různým
dalším bezpečnostním složkám. Ty budou moci lépe hlídat strategická místa před
nebezpečnými bezpilotními systémy.
Spojení aktivních a pasivních systémů pomůže k maximální možné přesnosti při detekování
a sledování bezpilotních systémů i v problematických oblastech, kde např. kvůli vysoké
koncentraci zástavby nebo přírodnímu reliéfu nefungují některé detekční systémy. Tyto
chybějící informace doplní ostatní systémy, díky čemuž budou o pohybu bezpilotních systémů
kontinuální informace, a to téměř kdekoliv.

4.4 Pohled na budoucí vývoj eliminace bezpilotních systémů
Budoucí vývoj eliminačních systémů bude nejvíce záležet na vytvoření nové legislativy nejen
v České republice, ale i v ostatních zemích. Rychlost vývoje bezpilotních systémů je obrovská
a legislativní proces bohužel velmi pomalý a komplikovaný. Proto se nové eliminační systémy,
které by mohly výborně sloužit při ochraně strategických prostorů, jen těžko dostávají do reálné
praxe. Tím pádem ani jejich vývoj není tak rychlý, jaký by mohl být, pokud by došlo k upravení
legislativy a následné poptávce eliminačních systémůod bezpečnostních složek.
Nicméně eliminace bezpilotních systémů pomocí chytrých rušiček má určitě dobré vyhlídky
pro budoucí použití, stejně jako např. „GPS spoofing“, který při dobře vyvinutém softwaru bude
mít velké uplatnění při ochraně strategických míst. Současně pravděpodobně dojde ke
sloučení eliminačních systémů spolu s detekčními systémy v jeden celek, který bude využívat
výhody obou typů pro lepší ochranu před nebezpečnými bezpilotními systémy.
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5. Zhodnocení všech možností a přístupů k detekci
bezpilotních systémů
Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, možností detekce bezpilotních systémů je několik
a každý systém má výhody pro své uplatnění v odlišné oblasti než systém jiný. Všechny
systémy mají své výhody a samozřejmě i nevýhody, které se dalším vývojem mohou částečně
eliminovat, avšak nikdy nepůjde dosáhnout maximální schopnosti a přesnosti detekce pouze
jedním typem systému. Vždy bude výhodnější použít kombinaci více spolupracujících
systémů.

5.1 Zhodnocení aktivních a pasivních typů detekčních systémů
Aktivní detekční systémy, mezi něž patří GPS tracker, SSR odpovídač a systém ADS, jsou
velmi výhodné jak pro řízení letového provozu, tak i pro bezpečnostní složky, jelikož poskytují
přesné a kvalitní informace a zároveň mají velký dosah. U SSR odpovídačů a systému ADS
lze pro získání informací z bezpilotního systému využít stávající architektury SSR radarů. Tyto
informace jsou velmi podrobné a přesné, je v nich obsažena např. poloha, výška a směr letu,
rychlost, vertikální rychlost atd. Nevýhodou SSR odpovídače a systému ADS je ovšem jejich
pořizovací cena, která se pohybuje okolo 50 000 Kč u nejlevnějších typů, zároveň je
nevýhodou SSR odpovídačů jejich velikost. I když se v současné době vyvíjí a už i vyrábí typy,
které jsou výrazně zmenšeny, přesto dosahují minimální hmotnosti okolo 350 gramů, což při
současném trendu velmi malých bezpilotních systémů je stále dost. Z důvodu vysoké ceny je
tedy jejich využití spíše ve vojenském letectví. Využití GPS trackeru má téměř jen samé
výhody, jelikož je prospěšný jak pro samotného uživatele, tak pro ostatní složky. Nicméně není
automatickou součástí všech bezpilotních systémů a je nutné si jej tedy dokoupit. Ceny
nejlevnějších GPS trackerů se pohybují okolo 2 000 Kč, což již není nepřekonatelná částka.
Všechny výhody a nevýhody aktivních i pasivních detekčních a sledovacích systémů jsou
uvedeny níže v tabulce 3.
Pasivní detekční systémy, do kterých patří primární radar, monitoring spektra, akustický
senzor a kamerový systém, jsou potřebné v případě, kdy bezpilotní systémy nejsou vybavené
aktivním detekčním systémem nebo je tento systém úmyslně či neúmyslně vypnutý.
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Tab. 3 – Zhodnocení aktivních a pasivních typů detekčních systémů [vlastní]

AKTIVNÍ

VÝHODY

NEVÝHODY

•

Cena

GPS

•

Velikost

Tracker

•

Dosah

•

Kvalita informací

SSR

•

odpovídač

•

Nutnost nákupu

Dosah

•

Cena

•

Rozsah a kvalita informací

•

Velikost

•

Dosah

•

Rozsah a kvalita informací

•

Cena

•

Dosah

Primární

•

Přesnost

•

Cena

radar

•

Funkčnost 24/7

•

Falešné alarmy

•

Nezávislost na počasí

•

Vliv RCS na detekci

•

Detekce UA i pilota

•

UAS musí aktivně vysílat

•

Detekce ihned po zapnutí

•

Nutný zaměřovač pro

ADS

Monitoring

PASIVNÍ

spektra

určení azimutu

UAS
•

Funkčnost 24/7

•

Možnost dekódovat video

•

•

potřeba více senzorů
•

signál

Pro určení vzdálenosti
Neustálá aktualizace
parametrů signálů UAS

Rozšiřitelnost systému
•

Dosah

Akustický

•

Cena

•

Falešné alarmy

senzor

•

Rozšiřitelnost systému

•

Nevhodné pro některé
oblasti

Kamerový

•

Cena

systém

•

Rozšiřitelnost systému

•

Dosah

•

Závislost na počasí

•

Bez infračerveného
senzoru nepoužitelný v
noci
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Primární radar má několik výhod. Je to především dosah systému, jeho nezávislost na
povětrnostních podmínkách a denní době, přesnost a kvalita získaných informací. Do nevýhod
lze zařadit četnost falešných alarmů a závislost na okolní zástavbě. Nicméně s použitím
správného typu radaru a vhodně upraveného softwaru se dá tomuto nedostatku předejít
a omezit jej na minimum. Hlavní nevýhodou pak zůstávají pořizovací a provozní náklady,
a především vliv RCS na pravděpodobnost detekce. S dnešním trendem zmenšování
bezpilotních systémů je tento nedostatek poměrně velký, a i přes vývoj nových radarů
a technologií jej lze pouze částečně omezit.
Monitoring spektra je nejrozšířenějším typem detekce bezpilotních systémů. Velkou výhodou
je detekce bezpilotního systému ještě před samotným vzletem. K detekci stačí, aby byl
bezpilotní systém pouze zapnutý. Další výhodou je snadná rozšiřitelnost systému pomocí
dalších přijímacích stanic a zaměřovacích antén, díky čemuž lze detekovat bezpilotní systémy
i v hůře dostupných oblastech. Rozšířením systému zároveň získáme možnost změřit
vzdálenost a zaměřit polohu bezpilotního letadla i pilota. Velkou výhodou je také možnost
dekódování video signálu pomocí použití vhodného softwaru, čímž lze získat důležité
informace o možném bezpečnostním riziku konkrétního bezpilotního systému. Monitoring
spektra také není ovlivněn povětrnostními podmínkami a v případě detekce dokáže rozpoznat,
zda se jedná o známý či neznámý bezpilotní systém. Rozšířením systému ovšem také rapidně
stoupá cena daného systému. Základní verze systému zase neumí zaměřit detekovaný
systém a zjistit tak jeho polohu. Nevýhodou je taky nutná neustálá aktualizace parametrů
bezpilotních systémů potřebných k detekci a klasifikaci těchto systémů. Hlavní nevýhodou
tohoto systému je pak nemožnost detekovat autonomní letadla a bezpilotní systémy, které
nevysílají žádné komunikační signály mezi vysílací stanicí a bezpilotním letadlem.
Akustické senzory a kamerové systémy jsou snadno rozšiřitelné o další senzory/kamery
a k detekci bezpilotních systémů jdou použít i již používané kamerové systémy, které se doplní
o potřebné softwarové vybavení. Díky tomu nejsou pořizovací náklady příliš velké. Akustické
senzory pro detekci bezpilotních systémů mají ovšem řadu nevýhod, například četnost
falešných alarmů a nemožnost použití v některých hlučných prostředích (např. v blízkosti
letiště). Nevýhodou kamerového systému je závislost na povětrnostních podmínkách,
případně nutnost použití infračervených kamer a malý rozsah sledované oblasti. Oba systémy
jsou však vhodné jako doplňkové k dalším druhům detekčních systémů.

5.2 Zhodnocení různých typů eliminace bezpilotních systémů
Všechny typy eliminace bezpilotních systémů jsou za určitých podmínek schopny zastavit
a zneškodnit nebezpečné bezpilotní letadlo. Největší šanci na zavedení do praxe mají rušičky
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radiového a GPS signálu, které dokážou spolehlivě ochránit určitou oblast. Nicméně, jak již
bylo zmíněno, používaní tohoto typu v současné době není v České republice možné z důvodu
platných legislativních předpisů. Rušičky GPS signálu také nejsou použitelné v blízkosti letiště,
neboť rušení GPS signálu může ovlivnit příjem tohoto signálu u přistávajících letadel a ohrozit
tak bezpečnost letového provozu.
Tab. 4 – Zhodnocení různých typů eliminace bezpilotních systémů [vlastní]

VÝHODY
RUŠENÍ
RADIOVÉHO
A GPS SIGNÁLU

•

Dosah

•

Zastavení UA

NEVÝHODY
•

Riziko pádu UA

•

Legislativa

•

Cena

•

Dosah

VYSTŘELENÍ

•

Cena

•

Možné poškození UAS i okolí

SÍTĚ

•

Zastavení UA

•

Rychlost zásahu

•

Riziko pádu UA

KYBERNETICKÝ

•

Cena

•

Složitý software

ÚTOK

•

Zastavení UA

•

Vysoce odborné IT znalosti

•

Cena

•

Riziko pádu UA

•

Zastavení UA

•

Dosah

•

Rychlost zásahu

•

Nutný zkušený pilot

•

Riziko pádu UA

•

Dosah

Navedení do

•

Legislativa

bezpečné oblasti

•

Riziko pádu UA

Zastavení UA

•

Dosah

VYUŽITÍ DRAVCE

VYUŽITÍ VĚTŠÍHO
BEZPILOTNÍHO

•

Zastavení UA

LETADLA
PŘEVZETÍ
KONTROLY

•

POMOCÍ
FALEŠNÝCH GPS

•

ÚDAJŮ

Výhody a nevýhody všech typů eliminací jsou uvedeny výše v tabulce 4.
Eliminace pomocí vystřelení sítě na bezpilotní letadlo má omezený dosah. Navíc hrozí
poškození bezpilotního letadla, případně pak okolí dopadu sítě s bezpilotním letadlem. Využití
dravce a většího bezpilotního letadla jsou spíše pokusy, které v reálné praxi příliš uplatnění
nemají. Hrozí u nich nekontrolované zřícení bezpilotního letadla při špatně provedeném
48

zásahu a jsou vhodné pouze na menší bezpilotní letadla. Při využití bezpilotního letadla je
nutný zkušený pilot, který bude neustále k dispozici a také vhodný bezpilotní systém, který je
schopný eliminovat menší bezpilotní letadla.
Převzetí kontroly pomocí falešných GPS údajů (spoofing) má určitě předpoklady pro budoucí
použití, ovšem v současné době je tento způsob rovněž omezen legislativními předpisy
a stejně tak dosahem tohoto systému. Ovšem v průběhu několika let se spolu s rušičkami
může stát hlavní eliminační technologií.
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6. UTM platforma a její uplatnění při detekci bezpilotních
systémů
UTM (Unmanned Traffic Management) je systém zabývající se spoluprací mezi bezpilotními
systémy a řízením letového provozu. Tento koncept vznikl z důvodu velkého růstu bezpilotních
systémů, které se pohybují v malých výškách (do 500 ft = 152 m) a nejsou nijak řízeny, zároveň
o nich řízení letového provozu nemá žádný přehled. Americký úřad pro civilní letectví
předpokládá, že v roce 2020 bude v provozu přibližně 7 milionů bezpilotních systémů po celém
světě. [47] Vývoj UTM pomůže vytvořit architekturu informací, protokoly výměny dat
a softwarové funkce tak, aby bylo možné řídit lety bezpilotních systémů a mít je pod kontrolou.
Současně usnadní uživatelům bezpilotních systémů schvalování letů a ostatních procesů. [46]
Řízení letového provozu i ostatní správci (např. policie, armáda atd.) mohou prostřednictvím
UTM systému vytvářet a upravovat bezletové zóny, což je velkou výhodou tohoto systému.
Princip fungování UTM systému je zobrazen na obrázku 10.

Obr. 10 – Schéma principu funkce UTM [46]
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V červnu 2018 se v České republice podařilo spustit UTM systém od americké společnosti
AirMap ve spolupráci s českou firmou UpVision. Tento systém má fungovat pro správu žádostí
o lety bezpilotních systémů v řízeném vzdušném prostoru Letiště Václava Havla v Praze. Po
stažení aplikace AirMap for Drones si mohou uživatelé zobrazit aktuální stav daného
vzdušného prostoru a naplánovat si tak svůj let. ŘLP ČR s.p. pak bude mít tyto údaje
k dispozici a získají tak přehledové informace o pohybech bezpilotních systémů. Společnost
AirMap již zavedla svoji UTM platformu počátkem roku 2018 ve Švýcarsku a provozuje ji také
ve Spojených státech amerických, na Novém Zélandu a v Japonsku. [25] Na Slovensku
spustila firma R-SYS, což je dceřiná společnost české firmy ERA a.s., systém IXO RPAS, který
se zabývá managementem letů bezpilotních systémů. V budoucnu by tento systém mohl být
základem UTM platformy na Slovensku.

6.1 Využití UTM systému při detekci bezpilotních systémů
UTM systém z pohledu detekce bezpilotních systémů spadá do kategorie aktivních detekčních
systémů, jelikož bezpilotní systémy po přihlášení do UTM systému automaticky vysílají
informace do tohoto systému a mohou zároveň komunikovat s řízením letového provozu. Díky
zapojení bezpilotního systému do UTM získá správce kompletní přehled o pohybu a letové
trase tohoto bezpilotního systému. Tuto znalost pak lze využít pro řízení letového provozu,
které následně jednoduše oddělí provoz pilotovaných a bezpilotních letadel. Vrcholem
funkčnosti UTM systému je zavedení automatického geofencingu, který bude implementován
výrobcem v samotném bezpilotním systému. Díky tomu bude mít řízení letového provozu
možnost nepovolit vzlet ani následný let v určité zakázané oblasti. [46,47]
UTM systémy mohou velmi výrazně pomoci řízení letového provozu a dalším bezpečnostním
subjektům s aktivní detekcí bezpilotních systémů. Pomocí této platformy lze snadno a rychle
komunikovat mezi bezpilotními systémy a správci UTM a tím i podávat a poskytovat navzájem
důležité informace, které povedou k bezpečnějšímu, přehlednějšímu a jasně definovanému
letovému provozu nejenom v blízkosti letišť, ale i v dalších oblastech.
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Závěr
Bezpilotní systémy mají opravdu velký potenciál svého využití a v následujících letech se dá
očekávat jejich další rozvoj a rozšíření. Americký úřad pro civilní letectví předpokládá, že
v roce 2020 se bude po celém světě pohybovat více než 7 milionů bezpilotních systémů. Kvůli
tomuto prudkému nárůstu bezpilotních systémů je potřeba jejich provoz regulovat a nastavit
jasná pravidla, kterými se jejich provozovatelé budou řídit. Bohužel vytváření nových
legislativních pravidel a jejich uvedení do praxe trvá několikanásobně déle než vývoj
samotných bezpilotních systémů, čímž vzniká řada problémů. Kvůli tomu je i vývoj detekčních
a eliminačních systémů pomalejší, než by skutečně mohl být.
Jedním z témat této práce jsou reálné hrozby, které mohou způsobit jednotlivé druhy
bezpilotních systémů. V dnešní době se počet těchto hrozeb neustále zvyšuje a je potřeba se
snažit o jejich omezení. K tomuto omezení pomáhají detekční a sledovací systémy, které jsou
hlavním tématem této práce.
Rozvoj aktivních detekčních systémů spolu s vytvořením UTM platformy vede k lepší
komunikaci mezi bezpilotními systémy a autoritami v letectví (např. řízením letového provozu)
a také k bezpečnějšímu leteckému provozu. Využitím UTM systému získá řízení letového
provozu kvalitní přehled o pohybu spolupracujících bezpilotních systémů. Pro provozovatele
bezpilotních systémů má UTM také řadu výhod, například jednodušší vytvoření letového plánu
a jeho rychlé schválení, díky čemuž se mohou bezpilotní systémy pohybovat i v dříve
zakázaných prostorech.
V případě nespolupracujících bezpilotních systémů je potřeba využít pasivní detekční
systémy, které dokáží vyhledat a sledovat tyto bezpilotní systémy a mohou tak pomoci ochránit
konkrétní oblasti. Nejvíce využívanou možností pasivní detekce je monitoring spektra, který
při využití s dalšími pomocnými systémy (např. akustickým senzorem, kamerovým systémem)
vykazuje dobrou schopnost detekce. Žádný současný detekční systém ale není schopný
poskytnout stoprocentní spolehlivost detekce bezpilotních systémů. Právě kombinace více
typů detekčních systémů dokáže skloubit všechny výhody jednotlivých systémů a vytvořit tak
komplexnější a spolehlivější systém.
Pokud hrozí nebezpečí od bezpilotního systému a je nutné zastavit jeho pohyb případně jej
omezit, pak lze k tomuto účelu použít eliminační systém. V současné době je většina
eliminačních systémů přísně regulována legislativními předpisy a jejich provoz ve veřejném
sektoru tak není možný. Některé typy eliminačních systémů jsou zase příliš komplikované,
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pomalé či mají velmi omezený dosah. Proto nyní neexistuje žádný vhodný funkční eliminační
systém, který by dostatečně ochránil určité oblasti.
Závěrem lze dodat, že budoucí vývoj detekčních a sledovacích systémů, případně
i eliminačních systémů, bude záviset na vytvoření nové legislativy, a především na vývoji
samotných bezpilotních systémů. V případě pokračujících hrozeb způsobených bezpilotními
systémy bude tento vývoj velmi potřebný a ochrana strategických a jiných důležitých oblastí
před protiprávními činy bude prioritou nejenom pro vojenský sektor, ale také pro civilní.
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