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Abstrakt 

Téma bezpilotních prostředků neboli bezpilotních systémů je dnešní době velmi aktuální. 

Práce seznamuje čtenáře s touto problematikou a zároveň poukazuje na fakt, že bezpilotní 

systémy nám mohou skvěle sloužit, ale pokud nejsou dodržována pravidla jejich provozu, 

mohou způsobit velmi vážné situace. Předmětem této práce je analyzovat letecké události, 

kterých se zúčastnily bezpilotní systémy. Dále najít způsob, jak se vyhnout narušení 

vzdušného prostoru a také, jak se bránit, pokud takováto situace nastane. Jako názorný příklad 

je zde vypracován návrh na obranu oblasti Dolních Vítkovic, po narušení vzdušného prostoru 

bezpilotním systémem. 

Klíčová slova 

Bezpilotní systémy, bezpilotní letadlo, vzdušný prostor, obrana, letiště, UAS, UA 

 

Abstract 

The issue of unmanned aircraft systems is very up-to-date. The thesis introduces the issue to 

the reader while pointing to the fact that unmanned aircraft systems can serve us greatly but if 

they do not follow the rules of their operation they are able to cause very serious situations. 

The aim of the thesis is to analyze aviation occurrences in which unmanned aircraft systems 

participated. Further find a way to avoid disturbing airspace and also how to defend itself if 

such a situation occurs. As an illustrative example, there is a proposal for defending the area 

of Dolni Vítkovice, following the disruption of airspace by means of an unmanned aircraft 

system. 
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Seznam zkratek 

 

UAV Bezpilotní prostředek (Unmanned Aerial 
Vehicle) 

UA Bezpilotní letadlo 

UAS Bezpilotní systém 

NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic 
Treaty Organization) 

ÚCL Úřad civilního letectví 

ÚZPLN  Ústav pro odborné zjišťování příčin 
leteckých nehod 

ŘLP Řízení letového provozu 

ATZ Letištní provozní zóna 

AFIS Letová informační služba 

CTR Řízený okrsek 

MCTR Vojenský řízený okrsek  

AUDS Obranný systém proti dronům (Anti-UAV 
Defence System) 

GPS  Globální družicový navigační systém 

GLONASS Ruský globální družicový polohový systém 

UTM Systém pro začlenění dronů do řízeného 
vzdušného prostoru (UAS Traffic 
Management) 
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1. Úvod 

 

Letadla bez pilota na palubě, bezpilotní prostředky nebo drony jsou mezi širokou veřejností 

známé názvy, které označují bezpilotní systémy (UAS). Tyto systémy se dočkaly velkého 

rozmachu. Systémy, které byly původně pouze univerzitními pokusy, se nejdříve staly 

vojenskou záležitostí, ale postupem času se začaly využívat i v civilním sektoru. Díky rychlému 

rozvoji techniky se UAS všech tvarů a velikostí stávají dostupné prakticky pro každého. A ne 

každý pilot ví, co si dovolit smí a co nesmí. V případě pádu jakéhokoli bezpilotního letadla (UA) 

může v lepším případě dojít pouze k majetkovým škodám, v tom horším i k ublížení na zdraví 

nebo smrti. Velkým rizikem je také možnost jejich kolize s jinými dopravními prostředky 

pohybujícími se ve vzduchu. Takovéto situace se bohužel po celém světě množí jako houby 

po dešti. Protože se s UAS lidé setkávají stále více a více, je potřeba zajistit bezpečnostní 

opatření.  

Provoz UA je regulován národními leteckými předpisy a dalšími zákony. Pro provoz větších 

zařízení je potřeba složit vědomostní zkoušky. Malý UA lze provozovat i bez nich, ale i ten 

může napáchat významné škody. Jako příklad uvedu situaci, která se stala 6. května 2016 

a ovlivnila provoz na letišti Václava Havla v Praze. Bezpilotní letadlo bylo spatřeno mezi 

obcemi Dobrovíz a Kněževes, asi dva kilometry od prahu dráhy 12, tedy v přistávacím 

a vzletovém koridoru. Tento incident ovlivnil provoz šesti letadel. Dvě linky byly zdrženy na 

trati, další dvě dostaly pokyn vyčkávat. Jedna linka dostala pokyn k přerušení příletu na přistání 

a provedení průletu a poslední lince byl přerušen vzlet. Toto byla první situace tohoto typu, 

kterou muselo Řízení letového provozu řešit na Ruzyni. Ale takovýchto situací stále přibývá. 

Ti, kteří o bezpilotních systémech slyší poprvé se s nimi mohou seznámit v první části této 

práce. Dozví se, jak vypadají, jak se během let modifikovaly a k čemu vlastně slouží.  

V druhé části bude rozebráno, jak vypadá vzdušný prostor a kde se mohou UAS pohybovat. 

Jak je jejich provoz omezen, do jaké výšky mohou létat, a naopak kde by se z bezpečnostních 

důvodů určitě pohybovat neměly. 

Cílem třetí části této práce je analyzovat události, kterých se zúčastnily UAS jak ve světě, tak 

v České republice, kolikrát byl narušen vzdušný prostor v ČR, jakou zemi nejvíce sužují 

neukáznění piloti UAS. 

Jakmile UAS naruší vzdušný prostor objektu, kde je jeho pohyb zakázán, je třeba jej 

zneškodnit. Dnešní technologie nabízí mnoho způsobů, jak se s těmito narušiteli vypořádat. 

V poslední části této práce jsou vyjmenovány a detailně popsány některé z nich. Praktický 
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návrh, jak tato zařízení využít pro obranu Dolních Vítkovic v období pořádání festivalů, uzavírá 

tuto práci. 

 

2. Bezpilotní prostředky a jejich provozní aspekty 

2.1. Definice bezpilotních prostředků 

 

Bezpilotní letadlo (UA z anglického Unmanned Aircraft) je letadlo bez posádky, který může být 

řízen na dálku, nebo létat samostatně pomocí předem naprogramovaných letových plánů nebo 

pomocí složitějších autonomních systémů. 

Zařízení bez pilota na palubě Úřad pro civilní letectví definuje takto:  

Bezpilotní letadlo (UA) je letadlo určené k provozu bez pilota na palubě (může se jednat a 

většinou se jedná o součást bezpilotního systému). V kontextu legislativního rámce České 

republiky se za bezpilotní letadla považují všechna bezpilotní letadla s výjimkou modelů 

letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg.  

Bezpilotní systém (UAS) je systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice 

a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního 

spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení 

pro vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více.  

Model letadla je 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 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] 

 

Definice podle ČSN 31 0001: Bezpilotní letoun – letadlo způsobilé létat bez pilota, které je za 

letu řízené automatickým zařízením nebo dálkově ze země. 

Veřejnost pro UA užívá název dron z anglického slova drone, což se do češtiny překládá jako 

letadlo bez pilota. 

  



9 
 

2.2. Významné mezníky bezpilotních systémů 

 

Počátky bezpilotních letadel: Ještě před prvním řízeným letem bratří Wrightů byla primitivní 

technologie bezpilotních prostředků použita pro boj a sledování v několika válkách. 

V roce 1863 si new yorský vynálezce Charles Persley nechal patentovat bezpilotní bombardér 

(obrázek č. 1). Byl to horkovzdušný balón, který nesl koš naložený výbušninami, připojený na 

odpočítávacím zařízení.  

V roce 1883 angličan Douglas Archibald poprvé pořídil fotky ze vzduchu z obrovského draku 

(obrázek č. 2), čehož se poté využilo pro válečné účely. 

 

    

Obrázek č. 1 Bombardér Charlese Persleyho Obrázek č. 2 Drak pro pořizování fotografií 

 

10. léta 20. století: Během první světové války se uskutečnil první let UA na území USA. 

I přesto, že úspěch testovacích letů UA byl kolísavý, armáda v nich viděla potenciál pro využití 

v boji.  

V roce 1917 Peter Cooper a Elmer A Sperry vynalezli automatický gyroskopický stabilizátor, 

který pomáhal udržovat přímý let a výšku letu. Tento stabilizátor nainstalovali do rádiově 

řízeného letounu Curtiss N-9 (obrázek č. 3). Letoun byl schopen unést 137 kilogramovou 

bombu, se kterou uletěl až 50 mil, ale nikdy se neúčastnil boje. 

Kettering Bug (obrázek č. 4) byl malý dvouplošník vyrobený ze dřeva, který byl také schopen 

unést 137 kilogramovou bombu. Charles F. Kettering z General Motors, vynálezce Kettering 

Bug, dostal od americké armády objednávku na obrovské množství těchto letadel, ale po 

skončení 1. světové války byla objednávka zrušena. 
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Obrázek č. 3 Curtiss N-9    Obrázek č. 4 Kettering Bug 

 

30. léta 20. století: Po více než 10 letech po skončení 1. světové války vývoj bezpilotních 

letadel po celém světě prudce klesl. V průběhu 30. let se UA ukazuje jako důležitý nástroj 

bojového výcviku. 

The Queen Bee byl první návratný a znovu použitelný UA, který byl navržen pro britské 

námořnictvo, jako cvičný cíl ve vzduchu pro protiletadlové střely (obrázek č. 5). Tento rádiově 

ovládaný dvouplošník byl vybaven koly nebo plováky a mohl létat ve výšce až 5182 m cestovní 

rychlostí 161 km/h.  

V roce 1939 Angličan Reginald Denny založil Royal Flying Corps, kam přetáhl tým 

konstruktérů a expertů na radiotechniku z nedaleké Lockheed Company, kde vyvíjeli velké 

dálkově ovládané letadlo. V následujících letech úspěšně vyráběli kvalitní bezpilotní letadla 

s názvem OQ Targets (obrázek č. 6). 

      

Obrázek č. 5 The Queen Bee    Obrázek č. 6 OQ Targets 

40. léta 20. století: Během druhé světové války nacistické Německo se svými průkopnickými 

V-1 ukázalo, jak obrovskou hrozbu mohou bezpilotní letadla představovat v boji. Americké 

pokusy eliminovat V-1 byly základem pro poválečný vývoj UAS v USA. 

Na začátku 2. světové války Fieseler Flugzeuhau navrhnul Fieseler Fi-103, více známý jako 

Vergeltungswaffe-1, neboli V-1, který byl katapultován a dosáhl rychlosti až 756 km/h. V-1 byl 
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poháněn raketovým motorem a unesl až 907 kg těžkou hlavici s náloží. Poprvé byl V-1 použit 

proti Británii v roce 1944, kdy usmrtil více než 900 civilistů a zranil více než 35000 lidí.  

V USA hledali řešení proti německému V-1. V roce 1944 předělali PB4Y-1 Liberators a B-17s 

tak, aby unesly 11 tun výbušnin a byly dálkově ovládány pomocí televizního naváděcího 

systému. Poprvé byl bezpilotní letoun použit proti jinému bezpilotnímu letounu. 

60. léta 20. století: dříve byly UAS používány jako dálkově ovládané cíle, nebo jako bojové 

stroje. Během války ve Vietnamu se bezpilotní prostředky začaly využívat pro sledování. 

V roce 1960 U.S. Air Force přišlo s myšlenkou přestavět bojové UAS tak, aby se daly využít 

pro průzkum okolí. Na Q-2C Firebee namontovali monitory na motory, připevnili potahy 

absorbující radarové vlny na trup letadla a natřeli letadlo nově vyvinutým nátěrem 

znemožňujícím radarovou detekci. Výsledný stroj AQM-34 Ryan Firebee, který je zobrazen na 

obrázku č. 7, byl odpálen a řízen z DC-130. Po misi Firebee byl nasměrován do míst, kde 

může bezpečně přistát za pomocí padáku a následně vyzvednut helikoptérou. 

 

 

Obrázek č. 7 AQM-34 Ryan Firebee 

 

70. léta 20.století: Úspěch Firebee pokračoval do konce války ve Vietnamu. V 70. letech, kdy 

ostatní země začaly vyvíjet své vlastní UAS, se USA zaměřily na vývoj dalších typů. 

Ohromena americkým AQM-34 Ryan Firebee, Izrael tajně zakoupil  letadel Firebee a upravil 

je na UAS Firebee 1241 (viz obrázek č. 8). Tento typ hrál významnou roli ve válce mezi Izraelí, 

Egyptem a Sýrií, kde se využíval pro průzkum okolí a jako návnada. Druhý den války, když 

Izrael vypustil všech svých dvanáct Firebee proti Egyptu, se Egypt rozhodl proti nim vypálit 

všech svých 43 raket. UAS se úspěšně vyhnuly 32 raketám a 11 raket zničily. 
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Obrázek 8 Firebee 1241 

80. léta 20. století: Izrael se začal významně podílet na vývoji nových typů bezpilotních 

systémů, kterými se později inspirovaly i ostatní státy, včetně USA.  

V roce 1978 společnost Israel Aicraft Industries sestavila Scout – letadlo s pístovými motory a 

křídly ze sklolaminátu, který je zobrazen na obrázku č. 9. Díky tomuto materiálu a malým 

rozměrům byl Scout velmi špatně detekován radary a bylo téměř nemožné jej sestřelit. Scout 

byl výborný sledovací UAV, protože mohl vysílat data v reálném čase díky kameře s rozsahem 

360 stupňů.  

Izrael v té době sestavil také stroje Pioneer, malá a poměrně levná bezpilotní letadla, která 

USA okamžitě odkoupilo.  

 

 

Obrázek 9 Scout 

90. léta 20 století: UAS mají významnou roli ve vojenské výzbroji na všech kontinentech. 

Slouží také pro sledování životního prostředí na Zemi.  

Pathfinder, který je zobrazen na obrázku č. 10, je napájen fotovoltaickými panely. Jedná se 

o ultralehké letadlo vyvinuté firmou AeroVinronment Corporation, které je testováno 

pro enviromentální výzkumy. V roce 1997 Pathfinder dosáhl výšky 67350 stop, tedy asi 20,5 
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km, což je největší výška, kterou letadlo na solární pohon dosáhlo. Tento UAS sbírá data 

týkající se větru a počasí pomocí velmi citlivých senzorů. 

 

 

Obrázek 10 Pathfinder 

Další Izraelský UAS je dálkově řízený Firebird, který byl sestrojen v roce 2001. Firebird dodává 

velmi přesné informace o požáru, například rozsah, rychlost šíření a polohu požáru v reálném 

čase. 

RQ-1 Predator vznikl na základě poptávky americké armády. Predator byl vyvinut převážně 

pro sledovací a průzkumné mise. S dosahem 724 km je schopen pozorování 14 až 16 hodin 

pomocí infračervených kamer, vysoce kvalitního televizního vysílání a radarem se syntetickou 

aperturou (Synthetic aperture radar). Některé z nich byly vybaveny protitankovými raketami. 

Budoucnost: Bezpilotní letadla zítřka se mohou vyvinout do MAV (Micro Air Vehicle) nebo 

micro UAS, které mohou být tak malé, že mohou startovat a přistávat doslova na dlani jejich 

provozovatelů. USA, Velká Británie, Korea, Izrael vyvíjejí MAV pro využití v budoucnu. 

Od roku 1986 AeroVironment Corporation vyvíjí micro bezpilotní UAS, které se budou používat 

pro vojenské účely, při záchranných akcích atd. Na obrázku č. 11 je zástupce micro UAS Black 

Widow, který je velký pouze 15,24 cm. [2] 

 

Obrázek 11 Black Widow 
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2.3. Dělení 

 

Bezpilotní systémy a lze dělit podle velkého množství kritérií. Zde jsou některá z nich: 

A. Podle funkce: [3] 

• Cíle a návnady – poskytují pozemní a vzdušné tréninkové cíle (představují 

letadlo nebo raketu nepřítele) pro výcvik bojových jednotek, např. Ryan 

Firebee. 

• Průzkumné – poskytují informace ze sledované oblasti, např. Scout. 

• Bojové – využívají se na rizikové mise a jsou vybaveny zbraněmi, např. 

Predator 

• Logistické – tzv. Delivery Drones, zajišťují dopravu nákladu 

• Výzkumné a vývojové – využívány pro výzkum a vývoj dalších UAV 

• Komerční a civilní – navržené pro komerční a civilní využití, např. 

pro fotografování, zpravodajství 

 

B. Podle velikosti (NATO klasifikace): [4] 

• Kategorie III (více než 600 kg): 

- HALE (dostup 20000 m, např Global Hawk) 

- MALE (dostup 14000 m, např. Heron) 

- Útočné/bojové (dostup 20000 m, např. Predator) 

 

• Kategorie II (150 kg až 600 kg):  

- Taktické (dostup 3000 m, např. Örnen) 

 

• Kategorie I (méně než 150 kg):  

- Malé (15 kg až 150 kg, dostup 1500 m, např. Scan 

Eagle) 

- Mini (méně než 15 kg, dostup 1000 m, např. Falken) 

- Micro (dostup 60 m, např. Black Widow) 
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C. Dělení dle Doplňku X – bezpilotní systémy: [5] 

Doplněk X je komplexní předpis, týkající se provozu bezpilotních systémů, vydaný 

Úřadem pro civilní letectví. Důvod vydání je regulace a vymezení jednotných pravidel 

provozu a omezení pro zajištění bezpečného provozu bezpilotních systémů 

ve vzdušném prostoru. 

 

• Maximální vzletová hmotnost: 

- ≤ 0,91 kg 

- > 0,91 kg a < 7 kg 

- 7 kg až 25 kg 

- > 25 kg 

• Účel použití:  

- Rekreační  

- Sportovní 

- Výdělečné, experimentální, výzkumné 

• Provoz:  

- Za dohledu pilota 

- Mimo dohled pilota 

 

D. Dělení civilních UAS podle počtu vrtulí:  

- Trikoptéry – disponují třemi vrtulemi. Jsou 

obratné, ale náchylné k poryvům větru. 

Nejsou schopny nést kameru, kvůli nízkému 

počtu vrtulí. 

- Kvadrokoptéry – jsou vybaveny čtyřmi 

vrtulemi. Dokáží unést kameru, jsou 

obratné, snadněji odolávají větru. 

- Hexakoptéry – mají šest vrtulí. Jsou velmi 

odolné vůči poryvům větru a unesou 

dodatečnou kameru.  

- Oktokoptéry – 8 vrtulí. Nejodolnější vůči 

nepříznivému větru, unese i velmi těžkou 

kameru. Při porouchání jednoho rotoru 

ve vzduchu, je stále možné bezpečně přistát. 
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2.4. Legislativa v ČR 

 

Díky rychlému rozvoji bezpilotních systémů, bylo třeba definovat pravidla, pro zajištění 

bezpečnosti provozu UAS, jejich provozovatelů a okolí. Tyto pravidla vydávají státy 

a mezinárodní organizace, které regulují jejich provoz.  

Základním pramenem práva v letectví je Úmluva o mezinárodním civilním letectví uzavřená 

dne 7. 12. 1944 v Chicagu. Tato úmluva vstoupila v platnost dne 4.4. 1947. V České Republice 

předpis upravující provoz necertifikovaných UAS je součástí leteckého předpisu L2 – Pravidla 

létání. Nazývá se Doplněk X. V roce 2012 byl předpis Doplněk X uveden v platnost Úřadem 

pro civilní letectví (ÚCL). Dále je provoz UAS upraven zákonem o civilním letectví a prováděcí 

vyhláškou 108/1997 Sb. § 52, který se týká prostředků bez pilota na palubě. Bezpilotní 

systémy, které jsou vybaveny kamerou (fotoaparátem), se musí řídit ustanoveními zákona 

o ochraně osobních údajů. Využití radiového spektra je rovněž na území ČR omezeno. [6] 

Legislativa dělí UAS do několika kategorií dle účelu, použití a hmotnosti. Lze říci, že letouny, 

jejichž hmotnost nepřesahuje 20 kg a jsou sportovně rekreační, nepotřebují povolení k létání 

vydané ÚCL a není nutná evidence pilota. Pokud ovšem je bezpilotní letadlo používáno 

pro výdělečné účely, či pro výzkumnou činnost, nebo překročí hmotnost 20 kg, pak je nutné 

ověření znalostí pilota, ověření technického stavu letadla a je nutné mít povolení k provozu 

UAS od ÚCL. Dále je třeba si zajistit pojistku s plněním cca 20 miliónů Kč. Počet žádostí 

o povolení k provozu UAS prudce stoupá, ale stále existuje mnoho pilotů, kteří provozují velké 

UAS bez potřebného povolení, což je v rozporu se zákonem. [6] 
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2.5. Vzdušný prostor 

 

Vzdušný prostor je všeobecná trojrozměrná část atmosféry. Každý stát má nad svým územím 

vymezen svůj vzdušný prostor, ke kterému přiléhá prostor nad pobřežím. Prostor nad 

mezinárodními vodami je mezinárodní vzdušný prostor. 

Z leteckého hlediska se vzdušný prostor dělí na řízený a neřízený. Rozdíl mezi řízeným 

vzdušným prostorem a neřízeným vzdušným prostorem je ten, že v řízeném prostoru je 

poskytována služba řízení letového provozu. Vzdušný prostor je rozdělen do tříd A-G. 

Poskytovaná úroveň služby řízení vzdušného prostoru záleží na třídě vzdušného prostoru. [7] 

 

2.5.1. Klasifikace vzdušného prostoru v ČR 

V České republice se vyskytují pouze vzdušné prostory tříd C, D, E a G. Tyto třídy jsou 

podrobněji popsány na obrázku č. 13. 

 

 

Obrázek č. 13 Třídy vzdušného prostoru ČR [7] 

 



18 
 

2.5.2. Když UAS naruší vzdušný prostor 

 

Bezpilotní systém, který naruší vzdušné prostory letiště může způsobit nemalé provozní 

komplikace. Jakmile Řízení letového provozu dostane informaci, že se UA pohybuje v okolí 

letiště, musí zajistit bezpečnostní opatření. Buďto se změní dráha, která je používána pro 

vzlety a přistání letadel, nebo jsou všechny dráhy letiště na nějakou dobu uzavřeny. ŘLP předá 

informaci policii, která má za úkol vyhledat pilota i bezpilotní letadlo samotné (policie ČR 

k tomu využívá vrtulník). Jestliže letadla musí vyčkávat ve vzduchu na znovuobnovení provozu 

drah, spotřebovávají palivo a nabíhá zpoždění. Provoz je obnoven ve chvíli, kdy žádný UAV 

není v dohledu a situace se jeví bezpečná. Pokud by byl pilot UAV dopaden, hrozí mu vysoká 

pokuta a letecké společnosti na něm mohou vymáhat finanční kompenzace za vzniklá 

zpoždění. Jedna minuta zpoždění v letecké dopravě je odhadována na 65 EUR. [8] 

Když bezpilotní letadlo vletí bez povolení do vzdušného prostoru elektrárny, pak může vláda 

povolat armádu k zabezpečení ochrany. Vojáci by byli vybaveni radarem pro vyhledávání 

a zaměřování vzdušných cílů a protiletadlovým raketovým zařízením. Elektrárna by 

v takovémto případě omezila vstup do elektrárny a zesílila monitoring v okolí. [8.1] 

 

2.5.3. Provozní prostor UAS 

 

Málokterý pilot UAS ví, že není povoleno provozovat bezpilotní systémy kdekoli. 

Provozovatelé, kteří provozují bezpilotní UAS pro výdělečné nebo výzkumné účely, musí mít 

povolení k provozu, tedy jejich znalosti týkající se provozu UAS byly ověřeny ÚCL. Právě 

amatérští provozovatelé bezpilotních letadel jsou většinou ti, kteří způsobují narušení 

vzdušného prostoru. Prostory, kde tyto stroje mohou létat, jsou podrobně předepsány 

v Leteckém předpisu L2 Doplňku X. Výjimečné povolení k provozu, mimo povolené 

prostory, může udělit ÚCL.  

UAS se mohou pohybovat ve vzdušném prostoru třídy G. Dále se mohou pohybovat v letištní 

provozní zóně (ATZ), jestliže je zajištěna koordinace s letištní letovou informační službou 

(AFIS), se stanovištěm poskytování informací známému provozu. Také musí splnit podmínky 

dané provozovatelem letiště. Za stejných podmínek je provoz povolen také v aktivované 

oblasti neřízeného letiště s rádiovým spojením.  
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Nad vzdušným prostorem třídy G v letištní provozní zóně, je možný provoz UAS, pokud je 

poskytována letištní letová informační služba nebo má pilot možnost využít poskytování 

informací známému provozu. 

Pokud je hmotnost bezpilotního systému menší než 0,91 kg, pak je jeho let povolen v letištní 

provozní zóně mimo ochranná pásma letiště a to do 100 metrů nad zemí, bez potřeby 

koordinace. V aktivované oblasti, kde je povinné rádiové spojení, je nutné zajistit podmínku 

oboustranného rádiového spojení. 

Na základě povolení ÚCL, lze vletět do řízeného okrsku letiště (CTR a MCTR). Let smí být 

proveden do 100 metrů nad zemí v horizontální vzdálenosti 5 500 metrů od vztažného bodu 

letiště. Pokud se let UA týká leteckých prací nebo veřejných leteckých vystoupení, pak je 

možné let provést, pokud je zajištěná koordinace s Řízení letového provozu (ŘLP) 

a s provozovatelem letiště. 

UAS, které dosahují hmotnosti maximálně 0,91 kg, se smí pohybovat v řízeném okrsku letiště 

bez koordinace, ovšem let může být proveden v maximální výšce 100 m nad zemí a musí se 

vyhnout ochranným pásmům letiště. 

V oblastech, které jsou vyhlášené jako zakázané nebo nebezpečné je provoz bezpilotních 

systémů zakázán. Pokud ÚCL nepovolí jinak, platí to samé pro prostory 

omezené, rezervované nebo vyhrazené. Provozovatel UAS může zažádat o povolení k využití 

vzdušného prostoru dle postupu uvedeného v AIP, části ENR 1.1.9. Let autonomního 

bezpilotního systému nesmí být prováděn ve společném vzdušném prostoru. 

Pohyb bezpilotních systémů je také omezen meteorologickými podmínkami. Ve vzdušném 

prostoru třídy G se mohou pohybovat pouze mimo oblaka. Pokud se provozovatel UAS 

rozhodne provést let v jiném vzdušném prostoru, než je prostor třídy G, pak musí udržovat 

UAS v minimální vzdálenosti horizontálně 1500 metrů a vertikálně 300 metrů od oblaků. [8] 

Výše popsaná pravidla jsou graficky shrnuta na obrázcích č. 14 a 15. Na obrázku č. 14 jsou 

znázorněny povolené prostory, včetně daných vzdáleností, ve vzdušném prostoru třídy G a E 

v prostoru ATZ. Obrázek č. 15 popisuje povolený pohyb v oblasti CTR a dalších prostorech. 

Legenda k těmto obrázkům se nachází na obrázku č. 16. [5] 
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Obrázek č. 14 Provoz v ATZ a prostorech třídy G a E [5] 

 

Obrázek č. 15 Provoz v CTR a dalších prostorech [5] 
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Obrázek č. 16 Legenda k obrázkům č. 14 a 15 [5] 

 

Pro méně zkušené piloty je ze země složité určit vertikální i horizontální vzdálenosti, což může 

vést narušení vzdušných prostorů. 

Provoz bezpilotních systémů je také omezen nad důležitými nadzemními stavbami. Pilot nesmí 

létat s UAS nad dopravními stavbami, podél tras inženýrských sítí a podél tras 

telekomunikačních sítí. Dále je let zakázán uvnitř chráněných území (např. národní 

parky), v okolí vodních zdrojů a objektů významných pro obranu státu. Nad tato chráněná 

pásma je let povolen pouze se souhlasem ÚCL a nesmí za letu být narušen provoz těchto 

objektů. [5] 

 

3. Klasifikace leteckých událostí 

 

Předpis L13 je Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Tento 

předpis definuje pojmy, které jsou užívané při odborném zjišťování příčin leteckých nehod 

a incidentů.  
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3.1. Incident (Incident) 

 

Incident je událost, která je spojená s provozem letadla a ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit 

bezpečnost provozu. Jedná se o chybu způsobenou během činnosti osob, leteckých 

pozemních zařízení nebo systémů zabezpečujících leteckou dopravu. Pokud se vyskytne 

chybná činnost, zpravidla její důsledky nevyžadují předčasné ukončení letu nebo zahájení 

nouzových postupů. [9] 

3.2. Vážný incident (Serious incident) 

 

Pokud okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost letecké nehody, tato událost je 

označována jako vážný incident. K vážnému incidentu mohlo dojít, v případě pilotovaného 

letadla, mezi dobou, kdy první osoba vykonávající let vstoupí na palubu a dobou, kdy tyto 

osoby letadlo opustily. U bezpilotního letadla se vážný incident stal mezi dobou, kdy je letadlo 

připraveno k letu a dobou, kdy zastaví a jeho pohonné jednotky jsou vypnuty. [9] 

 

3.3. Letecká nehoda (Accident) 

 

Letecká nehoda je definována, jako vážný incident, při kterém došlo k některému 

z následujících důsledků:  

A. Jakákoli osoba byla smrtelně (zranění mající za následek smrt do 30 dnů od data 

nehody) nebo těžce zraněna následkem přítomnosti v letadle, přímým kontaktem 

s jakoukoli částí letadla či části, která se od letadla oddělila, nebo přímým působením 

proudu výstupních plynů. Pokud si osoba způsobila zranění sama, nebo byla zraněna 

jinou osobou, není tato událost klasifikována jako letecká nehoda. To samé platí 

pro události, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo pokud se jednalo 

o černého pasažéra ukrývajícího se v prostoru jiném, než je kabina pro posádku 

a cestující. 

 

B. Letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že to mělo špatný vliv na pevnost 

konstrukce, výkon letadla nebo letové vlastnosti. Také, pokud je potřeba větší oprava 

nebo výměna poškozených částí (výjimkou je poškození pouze jednoho z více 
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motorů, poškození antény, vrtulí, pneumatiky, čelního skla a poškození způsobená 

střetem s ptákem nebo krupobitím). 

 

C. Letadlo je nezvěstné, nebo je na nepřístupném místě. Letadlo se považuje za 

nezvěstné, pokud pátrání po něm bylo úředně ukončeno a jeho trosky nebyly 

lokalizovány. [9] 

 

3.4. Kategorizace událostí dle řízení letového provozu 

 

Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) zprostředkovává systém hlášení 

událostí. 

Na povinnost hlášení událostí se vztahují následující předpisy [9] 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010, o šetření a prevenci nehod 

a incidentů v civilním letectví, 

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, o hlášení událostí v civilním 

letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, 

3. Zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

4. Předpisy řady L (L13, L2 – příloha X) 

 

Kategorizace událostí dle řízení letového provozu využívané v systému hlášení událostí:  

1. Letecká nehoda (Accident) 

2. Vážný incident (Serious incident) 

3. Incident (Incident) 

- Závažný incident (Major incident) 

- Významný incident (Significant incident) 

Definice letecké nehody a vážného incidentu dle kategorizace událostí ŘLP, je shodná 

s definicemi letecké nehody a vážného incidentu dle předpisu L13.  

Řízení letového provozu dále dělí incidenty dle závažnosti. Pokud je porušena bezpečnost 

provozu a vede ke sblížení letounu se zemí nebo objekty (a toto sblížení není vinou špatných 

instrukcí řízení letového provozu), pak je tato událost klasifikována jako závažný incident. To 

samé platí, pokud událost mohla vést k závažnější situaci. [10] 
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Významný incident je incident, který mohl vyústit v nehodu, vážný incident, nebo závažný 

incident, pokud by se riziko nedalo omezit bezpečnostními prvky. Jestliže by jiný letoun nebo 

vozidlo bylo v blízkosti incidentu, pak by se také jednalo o významný incident. [10] 

Dále se vyskytují události bez vlivu na bezpečnost (occurence without safety effect) 

a události, které nejsou klasifikovány (not determined).  

 

4. Analýza leteckých nehod a incidentů ve světě  

 

Na světě neexistuje jedna ucelená databáze, která by shromažďovala všechny letecké nehody 

či incidenty z celého světa. Každý kontinent, či jiný větší celek, nebo stát má svůj vlastní 

systém hlášení leteckých událostí, tedy i svou vlastní databázi.  

V České republice tuto databázi zajišťuje ÚZPLN (Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých 

nehod). Letecké nehody a incidenty shromažďuje pro Evropskou unii organizace ECCAIRS 

(European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems). Ve Spojených 

státech tuto úlohu zastřešuje organizace ASRS (Aviation Safety Reporting System), atd. 

Cílem je postupně zařadit všechny lokální Evropské databáze do jedné velké společné 

databáze (ECCAIRS), aby byla zajištěna přehlednost a kompletnost informací. 

 

4.1. Analýza leteckých událostí v Evropě 

 

Zdrojem informací k rozboru událostí v Evropě mi byla data z databáze ECCAIRS. Cílem 

organizace ECCAIRS je spolupracovat s národními a evropskými dopravními úřady za účelem 

sbírání, sdílení, analyzování informací a zlepšení bezpečnosti dopravy. Databáze obsahuje 

záznamy o událostech, ve kterých se vyskytovaly registrované bezpilotní systémy. 

Z tabulky číslo jedna lze vyčíst, jak se postupně vyvíjel počet hlášených událostí během let 

i jak se vyvíjejí během roku. 
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Tabulka č. 1 Vývoj počtu hlášených událostí během let a v průběhu roku [12] 

 

Data z tabulky číslo jedna jsou graficky zpracována na grafu č. 2. Grafické znázornění má 

největší význam v letech 2014-2017, kde se vyskytuje alespoň jedna událost v každém měsíci 

v roce. V předchozích letech graf není celistvý. Z tabulky lze také vyčíst, že letní sezóna je 

mnohem oblíbenější pro provoz bezpilotních letadel, než sezóna zimní. 

Hodnoty čísel ve sloupečku „celkem“ jsou jasným důkazem, jak rychle se technologie UAS 

vyvíjí a také že je čím dál dostupnější. V roce 2008 byla zaznamenána pouze jedna nešťastná 

událost s bezpilotními systémy a o 9 let později se jejich počet blíží jednomu tisíci událostí 

ročně. 

 

Graf č. 2 Vývoj počtu hlášených událostí v Evropě a v průběhu roku za rok 2014 až 2017 [12] 
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Vývoj počtu hlášených událostí v Evropě a v průběhu roku za 
rok 2014-2017

2017 2016 2015 2014

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

2017 38 35 36 85 85 104 128 98 88 70 52 41 860 

2016 13 35 48 63 67 81 60 64 55 57 35 37 615 

2015 11 9 9 29 22 29 36 40 35 24 27 18 289 

2014 1 5 5 3 7 6 11 6 8 2 5 2 61 

2013 1     5 3 2   2 4 4 2 1 24 

2012     1 1 2 2 3   4 1 1   15 

2011       1   1 1 1   1     5 

2010     2 1 1 1     1       6 

2009               1 1       2 

2008           1             1 
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4.1.1. Rozbor dle třídy události 

 

Třídy události jsou následující: letecká nehoda, vážný incident, závažný incident, významný 

incident, incident, událost bez vlivu na bezpečnost a neklasifikovaná událost. Jejich detailní 

popis je uveden v kapitole 4. Klasifikace leteckých událostí. 

Stejně jako v předchozí kapitole jsem čerpala data z databáze ECCAIRS. Pracuji zde pouze 

s daty týkající se bezpilotních systémů do konce roku 2017, které se staly na území Evropy a 

které se přihodily letounům, které jsou registrovány v Evropě  

V Evropě je nejčastější třídou události incident. Tvoří 57,1 % událostí. Druhým v pořadí je 

významný incident, který se vyskytuje v 15,8 %. Jako třetí v pořadí je nejčetnější událost bez 

vlivu na bezpečnost. 

Na grafu č. 3 je znázorněna četnost všech tříd událostí.  

 

 

Graf č. 3 Četnost tříd leteckých událostí v Evropě [12] 

 

Důvodem k tak vysoké četnosti incidentů bude fakt, že se civilní letectví v Evropské unii řídí 

přísnými pravidly (většina těchto dat se týká států, které jsou součástí EU). Jak incident, tak 

významný incident není závažnou událostí, při které by byla významně ohrožena bezpečnost.  

Každá událost je dále klasifikována typem události, který popisuje blíže, co se vlastně událo. 

U čtvrtiny těchto událostí je jako typ události uvedeno „MAC: Airprox/ ACAS alert/ loss of 

separation/ (near) midair collisions“, což znamená, že v těchto případech došlo ve vzduchu 
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ke ztrátě rozestupů mezi letadly. Jestliže nebyly dodrženy rozestupy mezi letadly 

a bezpilotními systémy, pak muselo dojít k narušení vzdušného prostoru v blízkosti letiště 

bezpilotním letadlem.  

 

4.1.2. Četnost událostí v jednotlivých státech Evropy 

 

Tabulka č. 2 Četnost událostí v jednotlivých státech Evropy [12] 

Spojené Království 902 Lucembursko 0 

Švýcarsko 160 Kypr 0 

Nizozemsko 93 Lotyšsko 0 

Švédsko 92 Malta 0 

Belgie 54 Polsko 0 

Portugalsko 50 Slovinsko 0 

Itálie 46 Island 0 

Finsko 34 Rusko 0 

Španělsko 25 Turecko 0 

Rakousko 25 Ukrajina 0 

Francie 15 Bělorusko 0 

Česká republika 15 Srbsko 0 

Německo 13 Bosna a Hercegovina 0 

Chorvatsko 10 Moldavsko 0 

Estonsko 7 Albánie 0 

Litva 5 Makedonie 0 

Maďarsko 5 Kosovo 0 

Irsko 4 Černá Hora 0 

Řecko 3 Andora 0 

Bulharsko 3 Lichtenštejnsko 0 

Rumunsko 3 Monako 0 

Slovensko 2 San Marino 0 

Dánsko 1 Vatikán 0 

 

Data v tabulce jsou seřazena sestupně a červenou barvou jsou odlišeny státy, které nejsou 

součástí Evropské unie, ale leží na území Evropy. 

Stejně jako v případě výskytu událostí ve světě, je dle mého názoru nulový počet událostí 

u těchto států způsoben tím, že nespolupracují s organizací ECCAIRS. Výjimku tvoří 

Švýcarsko, které se zjevně podílí na sdílení leteckých informací. 
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4.2. Analýza leteckých nehod a incidentů ze světové 

databáze 

 

Pro analýzu leteckých událostí ve světě jsem měla k dispozici Aviation Safety Network 

databázi, která obsahuje převážně hlášení posádek o výskytu bezpilotních letadel v blízkosti 

dopravního letounu. Jedná se o UAS, které byly pilotovány rekreačními piloty i profesionály. 

V následující části se budu zabývat pouze událostmi, které se staly do konce roku 2017. 

Databáze obsahuje informace o místě události, provozovateli, číslo letu, datum, čas a popis 

události slovy osoby, která událost hlásila. Databáze neobsahuje klasifikaci událostí dle 

závažnosti, ani určení typu události (jak je tomu u databáze ECCAIRS). Jako zdroj těchto 

událostí je většinou uváděn FAA (Federal Aviation Administration) – americká federální správa 

letectví, ASRS (Aviation Safety Reporting System) – americký systém hlášení leteckých 

nehod, TC (Transport Canada) – kanadské ministerstvo dopravy, ASNV (Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza del Volo) – italský ústav civilního letectví, UKAB (UK Airprox Board) – ústav 

zabývající se leteckými nehodami a bezpečnostními doporučeními ve Spojeném království. 

 

4.2.1. Rozbor událostí 

 

Dle mého zjištění, je v této databázi nejvíce záznamů o událostech (jichž se zúčastnily 

bezpilotní systémy), které se odehrály v USA. Procentuálně události z USA tvoří 85,8 % z celé 

databáze.  

Druhé místo v žebříčku četnosti události získala Kanada s 6,6 procenty. 

Na třetím místě se umístilo Spojené království. Z celkového počtu tvoří události ze Spojeného 

Království 5,1 %. 

Zbylých 2,5 % tvoří události ze zbytku světa. Zbytek světa ovšem tvoří záznamy pouze 

z patnácti dalších států, a to Itálie, Nizozemsko, Austrálie, Chile, Německo, Francie, 

Rusko, Afghánistán, Irsko, Columbie, Polsko, Hong Kong, Norsko, Nový Zéland a Česká 

Republika. 

Na následujícím grafu je možno vidět, kolik událostí se odehrálo v jednotlivých zemích. 
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Graf č. 1 Četnost leteckých událostí týkající se UAS ve světě [11] 

 

V následující kapitole se dozvíme, že v ČR se odehrálo celkem 30 hlášených událostí, zatímco 

v této databázi je o České republice jen jeden záznam. Stejně tak v Evropské databázi 

ECCAIRS je zaznamenáno 902 událostí, které se odehrály ve Spojeném království, kdežto 

v této databázi jich je pouze 195. Rozdíly v hodnotách jsou nejspíše pouze důsledkem 

nedostatečné propojenosti organizací, které tyto databáze vytvářejí. To samé platí 

o státech, které se v této databázi nevyskytují vůbec. Státní organizace shromažďují tyto 

události, ale neposkytují je jiným organizacím. 

 

5. Analýza leteckých nehod a incidentů na území ČR 

 

Stejně, jako všude jinde ve světe, trend provozování bezpilotních systémů v České Republice 

rapidně roste. V této kapitole se budu zbývat leteckými nehodami, kterých se zúčastnily 

bezpilotní systémy na území ČR do roku 2017, protože rok 2018 ještě není u konce. Databázi 

událostí, které se odehrály na území České republiky mi poskytl Ústav pro zjišťování příčin 

leteckých nehod. Databáze obsahuje hlášení pouze o bezpilotních systémech, které mají 

povolení k provozu od ÚCL. Provozovatelé těchto systémů jsou totiž povinni takového případy 

hlásit, a to z toho důvodu, aby po vyšetření události mohla být vydána bezpečnostní 

opatření, aby podobná situace již nenastala. Rekreační provozovatelé UAS nehlásí 
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události, kdy se jejich stroj porouchá nebo havaruje. Z čehož vyplývá, že ve skutečnosti se 

odehrálo mnohem více událostí, než je zaznamenáno v databázi. 

První hlášená událost, ve které se objevil bezpilotní systém, se stala před osmi lety. Byla to 

jediná událost tohoto druhu v roce 2010. Stejně tomu tak bylo i o rok později. Poté dva roky 

nebyla hlášena žádná událost. Od roku 2014 počet hlášených událostí každoročně stoupal. 

[13] 

 

5.1. Rozbor dle kategorie události 

 

Nejčastější příčinou hlášených událostí v ČR je selhání UAV nebo jeho porucha [10]. Událost 

tohoto typu se vyskytuje ve 30 %. Za událost s touto příčinou je zodpovědný s velkou 

pravděpodobností pouze provozovatel UAS nebo jeho majitel. Důvodem může být špatný 

technický stav či nedbalost provozovatele (majitele). Na následujícím grafu (graf č. 3) je 

zaznamenána četnost vyskytujících se událostí. 

 

 

Graf č. 3 Četnost kategorií leteckých událostí v ČR [13] 
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Každá událost je dále charakterizována typem události, který ji blíže specifikuje. Dle této 

charakteristiky je možné určit, co se během této události odehrálo. Typ události „narušení 

vzdušného prostoru“ je v této databázi zaznamenáno devětkrát. Za nezákonné narušení 

vzdušného prostoru je zodpovědný provozovatel UAS.  

 

5.2. Rozbor dle třídy události 

 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, nejčastější kategorií událostí je selhání nebo porucha 

systému. Pokud se UAS porouchá za letu, pak následuje pád přístroje z několikametrové 

výšky. To může mít za následek částečné, nebo úplně zničení. Právě z tohoto důvodu je 

nejčastěji se vyskytující třídou události letecká nehoda, jak lze vidět na grafu č. 4. Tvoří 46,7 % 

všech událostí z ČR. 

 

 

Graf č. 4 Četnost tříd leteckých událostí v ČR [13] 
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6. Prevence narušení vzdušného prostoru 

 

Bezpilotní systémy se v ČR mohou pohybovat jen ve vzdušném prostoru G, za určitých 

podmínek v prostorech ATZ a CTR a to z toho důvodu, aby byla zachována bezpečnost 

provozu. Provoz UAS je omezen či zakázán i v dalších vzdušných prostorech (viz kapitola 3. 

Vzdušný prostor). Mapa oblastí i konkrétnější informace o prostorech, kde je provoz zakázán 

nebo omezen lze najít na webových stránkách Řízení letového provozu ČR. 

Právě tyto informace lze považovat jako opatření před narušením vzdušného prostoru. Stejně 

tak i spoustu článků (jak v tištěné, tak v internetové podobě), které se zabývají letectvím nebo 

bezpilotními systémy. 

 

6.1. Monitoring UAS v ČR 

 

Česká společnost UpVision, která se zabývá poskytováním služeb (profesionální fotografie, 

videa, konzultace, školení, v tomto případě poskytuje lokalizaci pro použití v ČR), spojených 

s UAS a americká společnost AirMap, zabývající se vývojem softwaru mapující provoz 

UAS, podepsali dohodu s ŘLP ČR o dodání systému pro řízení a monitoring bezpilotního 

letového provozu.  

Platformu AirMap UTM (neboli UAS Traffic Management) bude ŘLP používat v prostoru okolo 

Letiště Václava Havla Praha. Piloti UAS budou muset podat žádost o povolení ke vzletu. Cílem 

je postupné začlenění bezpilotních systémů do řízeného vzdušného prostoru. Nově by piloti 

UAS mohli létat se svými stroji i tam, kde s nimi nemají přímý vizuální kontakt. Systém by uměl 

komunikovat s pilotem UA a zároveň by monitoroval jeho pohyb pomocí stávajících pozemních 

prostředků  

Provoz služby UTM společnost AirMap již zajišťuje ve Švýcarsku, Spojených 

státech, Japonsku a na Novém Zélandu. [14] 

 

6.2. Geofencing 

 

Je vyvíjeno stále více a více systémů, které se snaží zajistit, aby bezpilotní systémy – jak 

komerční, tak rekreační – nenarušovaly vzdušný prostor v okolí letišť, věznic nebo vojenských 
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objektů. Jedním z nich je „geofencing“, neboli udělení vzdušných hranic okolo míst, kam 

bezpilotní prostředky mají vlet zakázán nebo omezen. Například se dá geofencing využít jako 

virtuální plot okolo pole, ze kterého bezpilotní letadlo nesmí vyletět, pokud je pole kropeno 

hnojivem. 

Geofencing je virtuální perimetr okolo skutečných míst. Jednou z jeho výhod je, že není 

potřeba fyzicky nic postavit v reálném světě, co by bránilo vstupu/výstupu do/z těchto prostor. 

Kolem každého vzdušného perimetru je vytvořena ještě jedna hranice, která UA upozorní, že 

se blíží k zakázané zóně. Pokud UA nezmění směr tak, aby se zakázanému prostoru 

vyhnul, systém UA znehybní, nebo ho dokonce může donutit okamžitě přistát.  

Většina z nás si představuje, že tento systém bude pracovat pouze s GPS technologií. Existuje 

celá řada technologií, které mohou být využity pro vytvoření vzdušné hranice. Například 

WiFi, GPS, datové připojení apod. V současné době tyto technologie využívá Google a Apple 

databáze map.  

Aby systém fungoval, musí být UAS vybaven spolehlivým navigačním systémem (například 

GPS) a autopilotem, aby mohl reagovat na ohraničení (otočit se, zastavit, poslat pilotovi 

zprávu, že se blíží k zakázané hranici). Další podmínkou užívání geofencingu je povolení 

o sdílení polohy. [15] [16] 

Některé UAS již v dnešní době mají tento systém v sobě zabudovaný. EASA vydala 

pozměňovací návrh týkající se provozu bezpilotních prostředků, ve kterém je geofencing 

nutnou podmínkou pro provoz UAS těžších 900 g. Výhledově by bylo ideální, kdyby do 

každého UAS byl geofencing instalován již při výrobě a databáze prostorů, kam se nesmí létat 

by byla předem daná a uživatel by ji nemohl měnit. Povinná každoroční aktualizace systému 

by pomáhala udržovat databázi aktuální. V systému by byly nahrané jak stálé prostory, kam 

se s UAS nesmí, tak dočasné v konkrétním časovém období (festivaly, letecké dny, dny NATO 

apod.) 

 

6.3. Obrana při narušení vzdušného prostoru 

 

Využití bezpilotních systémů v dnešní době je velmi různorodé. Vzhledem k možnosti upevnit 

na UA kameru s vysokým rozlišením, lze monitorovat téměř cokoli i na obtížně přístupných 

místech. Spousta firem se specializuje na letecké práce s využitím UAS. Nabízí například 

monitoring elektráren, plynáren, tepláren, kontrolu vysílačů a antén. Pomocí letů nad 

povrchovými doly získávají data pro plánované těžení. Stav úrody, stav lesního porostu nebo 
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pohyb divoké zvěře lze také zjišťovat pomocí UAS. Ve stavebním průmyslu se využívají UAS 

pro kontrolu střešní krytiny nebo s termokamerami pro odhalení úniku tepla z budov. Dále je 

možné využití při pátracích akcích po pohřešovaných osobách v horských oblastech. Při 

prohledávání terénu využívá policie ČR bezpilotní letadlo ve specifických barvách, jak je 

možno vidět na obrázku č. 17. Český hydrometeorologický ústav podobnými způsoby 

monitoruje stav atmosféry a kvalitu ovzduší. Firmy vytvářejí propagační videa ze záběrů kamer 

UA. Populární se staly záběry ze vzduchu při konání svateb, festivalů a jiných kulturních akcí.  

 

 

Obrázek č. 17 Policejní bezpilotní letadlo [17] 

 

Bezpilotní systémy mohou být velmi užitečná pomocníci, ale v nesprávných rukou jsou čím dál 

věší hrozbou. Pilot, který je obeznámen s pravidly provozu UAS, snižuje riziko vzniku 

nebezpečí.  

Chráněné objekty, jako jsou například letiště, elektrárny nebo vojenské prostory, se musí 

chránit před neukázněnými piloty bezpilotních systémů. Existuje vícero možností, jak lze tyto 

objekty bránit. Ne každý typ obrany je použitelný univerzálně. Například prostory letišť nelze 

vybavit rušičkami signálů a nad osídlenými oblastmi nelze bezpilotní letadla zneškodnit tak, 

aby nekontrolovaně spadly na zem. 
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6.3.1. Vybrané možnosti obrany před bezpilotními 

systémy  

 

V současné době se mnoho organizací zabývá rozvojem bezpilotních systémů. Na druhou 

stranu situace vyžaduje, aby byly vyvíjeny systémy na obranu před jejich nežádoucí 

přítomností. 

Cíle obrany lze rozdělit do několika oblastí: 

- Odhalení 

- Identifikace 

- Likvidace 

Pro odhalení i velmi malých dronů, se testují rozmanité druhy senzorů v podobě radarů 

(pasivních a také aktivních), laserové skenery, akustické nebo optické detektory. 

Jakmile je bezpilotní systém odhalen, je třeba jej identifikovat. Například pomocí databáze se 

systém naučí rozeznávat akustické, elektromagnetické a optické podpisy UAS. 

Poté následuje samotné vyřazení dronu rušením nebo jiným způsobem (laserem, vycvičeným 

dravcem apod.). 

Způsob vyřazení dronu musí být pečlivě zvážen, vzhledem k možnému pádu prostředku, který 

může způsobit zranění osob na zemi. 

 

6.3.1.1. Systém AUDS 

Systém Anti-UAV Defence System neboli Obranný systém proti UAS byl vyvinut ve Velké 

Británii. Systém je schopen odhalit malý bezpilotní stroj na vzdálenost až 8 km. Jakmile systém 

stroj odhalí dokáže jej dále sledovat, identifikovat a nakonec vyřadit.  

Systém se využívá na ochranu významných osobností nebo velkých společenských akcí, tedy 

je vhodný pro použití v civilních zónách. 

AUDS je složen ze sektorového radaru, který má nízký vyzařovací výkon. Dále se skládá 

z elektro-optického termovizního přístroje, sledovacího a kontrolního systému 

a radiofrekvenčního rušícího zařízení. Všechny jeho součásti jsou zobrazeny na obrázku č. 18. 

Jakmile radar odhalí objekt, pak se automaticky odešlou souřadnice do kamery, která 

ho vizuálně identifikuje a zahájí sledování UAS elektro-optickým kamerovým systémem. 

V momentě, kdy bezpilotní letadlo vstoupí do zakázané oblasti, je potřeba, aby člověk 
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obsluhující systém potvrdil že se jedná o UA a aktivoval rušící zařízení, které přeruší radiové 

spojení mezi UA a pilotem.  

Systém je nainstalován na otočném zařízení. Je snadno přenosný a jeho hmotnost se 

pohybuje okolo 25 kilogramů. AUDS je dálkově ovládáno pomocí počítačového 

programu, jehož prostředí je k vidění na obrázku č. 19. Některé bezpilotní systémy jsou 

naváděny pomocí signálu GPS, který AUDS také dokáže rušit.  

Vyřazení UAS spočívá v tom, že stroj ztratí jakékoli komunikační schopnosti a zůstane pouze 

viset ve vzduchu. Takto tam zůstane viset do chvíle, než mu dojdou baterie nebo dokud není 

jinak zneškodněn. [18] [19] 

 

 

Obrázek č. 18 Systém AUDS [20] 
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Obrázek č. 19 Ovládání systému AUDS [21] 

 

6.3.1.2. Dronegun 

Australská společnost DroneShield se taktéž zabývá výrobou prostředků, jejichž cílem je 

zneškodnit bezpilotní stroje. Jedním z jejich produktů je DroneGun Tactical, zařízení podobné 

zbrani, které je schopné zneškodnit UAS až do vzdálenosti 1 km. 

Zařízení o hmotnosti 6 kilogramů je zobrazeno na obrázku č. 20) může ovládat jeden člověk 

a funguje na principu rušení signálu, který je nutný k provozu UA. Dokáže přerušit také signál 

GPS i GLONASS. DroneGun Tactical přeruší také kamerový záznam.  

Jakmile dojde k přerušení signálu mezi pilotem a bezpilotním systémem, pak toto zařízení 

navede UA na zem nebo zpátky na místo vzletu.  

Další produkty společnosti Droneshield detekují UAS pomocí senzorů, které poslouchají zvuky 

v okolí a dokáží rozeznat frekvenci zvuku motoru od ostatního venkovního hluku. Počítačový 

software poté sleduje pohyb UAS v dosahu zařízení. [22] 
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Obrázek č. 20 DroneGun Tactical [22] 

 

6.3.1.3. Dron proti dronu 

Již v roce 2015 Tokijská policie začala požívat UAS vybavené sítí na chytání nežádoucích 

bezpilotních letadel pohybujících se ve vzduchu. Tento produkt představila britská společnost 

Search Systems pod názvem Sparrowhawk, který je znázorněn na obrázku č. 21. 

Jedná se o bezpilotní letadlo DJI Matrice 600, na kterém je připevněna síť obdélníkového tvaru 

o úhlopříčce přibližně 180 centimetrů. Z pilotovy konzole lze ovládat jak samotné UA, tak i síť, 

kterou nese. Sítí lze otáčet, a dokonce ji upustit spolu s padáčkem na zaměřený cíl. 

Sparrowhawk je schopen chytnout do své sítě až dvacetikilové zařízení. 

Další možností, kdy se může postavit UAS proti UAS je ve chvíli, kdy UA, které má za úkol 

zneškodnit toho druhého, je vybaven vystřelovací sítí. Firma Theiss UAV Solutions 

zkonstruovala EXCIPIO (obrázek č. 22), což je bezpilotní systém, ke kterému je připevněna 

kapsle s vystřelovací sítí. Síť je opatřena lankem, které je připevněno ke kapsli, takže sítí 

omotaný cíl nespadne na zem, ale odletí spolu s UA na místo přistání. Pokud zasažený objekt 

má větší hmotnost, než je únosnost UA, pak lze lanko odpojit od kapsle. UAS omotaný sítí se 

poté snese na zem pomocí padáčku. Na obsluhu tohoto stroje jsou potřeba dvě osoby. Pilot, 

který ovládá UA a osoba, která ovládá vystřelení sítě. [23] 
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Obrázek č. 21 Sparrowhawk [23] 

 

 

Obrázek č. 22 EXCIPIO – dron s vystřelovací sítí [24] 

 

6.3.1.4. Vycvičení dravci 

Nizozemská policie nasadila v roce 2016 v boji proti UAS vycvičené orly. Dravci jsou vycvičeni 

tak, aby za letu chytili nepřátelský UA do svých pařátů. Jamile se vyskytne UA, které nemá 

oprávnění se ve vyhrazeném prostoru pohybovat, pověřená osoba vypustí orla a nasměruje 

ho na toto bezpilotní letadlo. 

Proti tomuto nápadu se ohradili sokolníci a ochránci zvířat, kteří vidí problém v poměru velikosti 

orla a profesionálních UAS. Profesionální UAS mají výkonné vrtule, které mohou orla poranit. 
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Další námitkou je, že orli mohou být frustrováni, pokud se jim nepodaří UAS chytnout. Mohlo 

by se stát, že svou chuť lovit ukojí na jiném objektu, například by mohli zranit malé děti. 

Po více než roce se policie v Nizozemsku rozhodla využívání orlů pro odchyt UAS přerušit. 

Jejich výcvik je velmi nákladný a nejsou využíváni tak často, aby se výcvik vyplatil. [25] 

 

6.4. Návrh obrany Dolních Vítkovic před bezpilotními 

prostředky 

 

Oblast Dolních Vítkovic v Ostravě je národní kulturní památkou od roku 2002 a v roce 2008 se 

dostala na seznam Evropského kulturního dědictví. V roce 2012 byla dokončena první etapa 

rekonstrukce. Rekonstrukce dále pokračovaly, až vznikla jeho dnešní podoba. V areálu dnes 

najdeme technické muzeum Velký svět techniky U6, Mutifunkční aulu GONG (ve které se konal 

například koncert Jaromíra Nohavici), rozhlednu a kavárnu v jednom, která se jmenuje Bolt 

Tower, těžní věž, vysoké pece nebo lezeckou stěnu. Areál dolních Vítkovic se stal oblíbenými 

prostory pro pořádání festivalů jako například Colours of Ostrava nebo Beats for love. 

Právě v době, kdy se zde konají festivaly, jsou v areálu přítomny desetitisíce lidí. Velké masy 

lidí jsou ideálním cílem pro bombové útoky a pro použití zbraní hromadného ničení. Na 

internetu lze najít návody, jak doma vyrobit výbušný nástražný systém. Existují také 

časopisy, vydávány teroristickými organizacemi, ve kterých lze najít návod téměř na cokoli. Od 

rad, jak přelstít bezpečnostní kontroly na letištích, až po postupy, jak vyrobit bombu. Vyrobený 

výbušný nástražný systém už stačí jen připevnit na bezpilotní letadlo a nasměrovat ho 

doprostřed davu. Doposud se Dolní oblast Vítkovic nezabývala způsoby, jak se bránit, pokud 

by nastal útok na festival pomocí bezpilotního systému. Letos poprvé v ČR byl podobným 

způsobem chráněn Filmový festival v Karlových Varech před narušením jeho chodu 

bezpilotními systémy. Je potřeba, aby byli organizátoři festivalů připraveni na podobné situace.  

 

6.4.1. Faktory ovlivňující návrh systému 

 

Během návrhu systému, který by vyhovoval tomuto areálu, je třeba zvážit mnoho faktorů. 

Systém, který by fungoval například pro obranu jaderné elektrárny nemusí vyhovovat 

festivalovému areálu Dolních Vítkovic a naopak.  

Je třeba brát v úvahu: 
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- Vlastnosti terénu 

- Vlastnosti prostředí 

- Rozmístění překážek 

- Vhodnost technologií 

Klíčem úspěchu je také zákaz vnášení bezpilotních systémů nebo jejich příslušenství do 

areálu.  

 

6.4.2. Vlastnosti areálu 

Pro potřeby tohoto návrhu budu uvažovat prostor, který byl využit pro festival Beats for love 

v roce 2018. Ten je znázorněn na obrázku č. 23. Součástí festivalových prostor je také stanové 

městečko, které pro potřeby této práce není uvažováno. 

 

Obrázek č. 23 Mapa areálu festivalu Beats for love v Dolních Vítkovicích [26] 
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V areálu se vyskytuje mnoho rozmanitých budov, které jsou znázorněny hnědou nebo tmavě 

šedou barvou. Vodní nádrže čističky odpadních vod mají na mapě modrou barvu. Bílou barvou 

jsou označeny zpevněné asfaltové plochy (parkoviště) nebo komunikace. Povrch zbytku 

areálu tvoří převážně štěrk. Vyskytují se tam také hliněné a travnaté plochy.  

Maximální výškový rozdíl terénu je 14 výškových metrů, jak lze vyčíst z obrázku č. 24. Dle 

vlastních zkušeností takovýto výškový rozdíl terénu na místě samém není znát. Nejvýše 

položená část areálu je kolem ulice Místecké, nejnižší část kolem železnice. Průměrný výškový 

rozdíl na většině předmětného území není větší než 2 m. 

 

 

Obrázek č. 24 Výškový profil terénu [26] 

 

Areál se nachází v průmyslové oblasti, v jejíž těsné blízkosti se nevyskytují lidská obydlí (jeden 

z důvodů, proč je Dolní oblast Vítkovic vhodným místem pro pořádání festivalů). Průmyslové 

budovy vytvářejí zajímavou atmosféru a zároveň spletitý labyrint.  

 

6.4.3. Návrh řešení 

 

Vzhledem k tomu, že události pořádané v areálu Dolní oblasti Vítkovic nejsou po celý 

rok, nýbrž pouze sezónního a dočasného charakteru, je instalace stálého systému 

bezvýznamná. Systém by byl příliš nákladný na údržbu. Ideálním řešením je proto přenosný 

systém, který zvládne pokrýt celou plochu areálu a poradí si i se složitými prostory. 

V první řadě bych oblast Dolních Vítkovic během konání jakékoli události označila jako 

rezervovaný prostor v databázi geofencing. V tu chvíli by se staly Dolní Vítkovice zakázaným 
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vzdušným prostorem. Tato aplikace zatím není povinnou výbavou UAS, proto je potřeba udělat 

další opatření proti bezpilotním systémům, které geofencing nemají.  

Navrhuji použít přenosný systém AUDS. Tento systém se používá na obranu významných 

osobností, nebo událostí, takže pro potřeby festivalu je ideální. Vzhledem ke schopnosti 

systému detekovat UAS v horizontálním rozpětí 180 stupňů do 8 km, je potřeba, aby 

bezpečnost zajišťovalo zařízení systému AUDS v dostatečné vzdálenosti od areálu. Zařízení 

by bylo umístěno na střeše budovy obchodního centra Forum Nová Karolina, jak je znázorněno 

na obrázku č. 23 žlutým bodem a natočeno čelem k Dolním Vítkovicím. Napájení zařízení by 

bylo zajištěno z budovy obchodního centra. Budova je vzdálena od areálu cca 700 metrů 

vzdušnou čarou. Takováto konfigurace by poskytovala kompletní monitoring širokého okolí 

areálu. Aktivní spolupráce AUDS s bezpečnostním dispečinkem by zajišťovala trvalý přehled 

o situaci ve vzduchu. Stanoviště dispečinku by bylo umístěno v budově Velkého světa 

techniky. Základní verze systému umožňuje vertikální prohledávání v rozsahu 10 nebo 20 

stupňů. V tomto případě by byla vhodná rozšířená verze systému, která umožňuje monitorovat 

oblast ve vertikálním rozsahu +30° a -40°. Tato část budovy obchodního centra je vysoká 

přibližně 20 metrů a zařízení by bylo umístěné na okraji střechy. Zařízení samotné je vysoké 

přibližně 1 metr. To znamená, že zdroj detekčního paprsku je ve výšce přibližně 21 metrů nad 

úrovní okolního terénu. Z jednoduchého výpočtu vyplývá, že při maximálním vychýlení se 

paprsek „dotkne“ země ve vzdálenosti 25 metrů od budovy Nové Karoliny, takže by byl zajištěn 

dostatečný přehled o okolí areálu, jak vertikálně, tak horizontálně. Na obrázku č. 25 je modrou 

čarou znázorněn dosah systému AUDS. Modrý bod představuje stanoviště systému AUDS, 

červený bod areál Dolních Vítkovic. 
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Obrázek č. 25 Dosah systému AUDS [26] 

 

Oblast Dolních Vítkovic by byla označena jako zakázaná zóna, kolem které by ve vzdálenosti 

300 metrů byla další vzdušná hranice. Pokud by UA překročilo tuto hranici, dispečer by dostal 

zvukový i vizuální signál, že je narušen chráněný prostor. Pokud bezpilotní letadlo dále 

překročilo hranici zakázané zóny, systém by opět dal dispečerovi zvukový i vizuální signál. 

V tu chvíli by dispečer potvrdil, že se jedná o UA a spustil by rušení radiového signálu nebo 

signálu GNSS. 

V případě, že by rádiové navádění UA bylo úspěšně přerušeno a bezpilotní letadlo zůstalo 

„viset“ ve vzduchu, pověřený pracovník by použil zařízení Dronegun, pomocí kterého by 

bezpilotní lestadlo snesl k zemi na předem určené místo mimo areál festivalu, kde by nebyl 

nikdo ohrožen. Bezpilotní systém by poté byl předán policii. Pokud by byl odhalen pilot UA, byl 

by také předán policii. 

Pokud by se jednalo o autonomní bezpilotní systém, situace by byla poněkud komplikovanější. 

Autonomní UAS má předem naprogramovanou dráhu letu a pilot nemá možnost tuto dráhu 

během letu měnit (provoz takovýchto UAS je v ČR zakázán). Pro tyto případy by bezpečnostní 

jednotka byla vybavena UAS, na kterém by byla připevněna síť (o rozměrech přibližně 2x2 

metry). Toto UAS se sítí by pronásledovalo bezpilotní letadlo, které narušilo vzdušný prostor 

festivalu, dokud by nebyl UAS polapen do sítě. UAS s polapeným bezpilotním letadlem by 
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taktéž byl naveden na přistání mimo areál festivalu, kde by sis jej převzala policie, stejně tak 

jako jeho pilota v případě jeho odhalení. 

7. Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem chtěla poukázat na současnou situaci rozvoje techniky 

bezpilotních prostředků. Jejich výroba a vývoj roste závratnou rychlostí. Spousta dětí 

i dospělých při různých příležitostech dostává přístroj, který pomocí pár vrtulí a dálkového 

ovladače dokáže vzlétnout. A jsou jimi fascinováni. Dražší bezpilotní letadla vybavená 

kamerou mohou uživatele potěšit krásnými záběry přírody a zasněžených vrcholků hor. V tom 

lepším případě. V horším případě bude kvůli tomuto malému létajícímu stroji ohrožen 

a pozastaven provoz na letišti. 

Na druhou stranu bezpilotní letectví již v dnešní době velmi usnadňuje činnosti, které dříve 

vykonávala velká letadla nebo helikoptéry. Sledování stavu budov, hnojení polí, zjišťování 

stavu přeživších po přírodních katastrofách nebo dopravních nehodách. V letních obdobích, 

kdy panuje období sucha, UAS monitorují rozsah ničivých požárů. Bezpilotní systémy jsou 

velkým příslibem pro budoucnost v okamžiku, kdy jsou dodržována pravidla jejich provozu.  

V době, kdy jsem se zabývala touto prací, jsem zjistila, že provozovatelé a fanoušci 

bezpilotních systémů tvoří silnou komunitu. Sdílejí mezi sebou zkušenosti z provozu různých 

typů UAS a mají zpracována pravidla létání s bezpilotními systémy tak, aby je uživatel 

pochopil. Existuje množství webových stránek a fór, která se touto problematikou zabývají. 

Úkolem této práce bylo poukázat na hrozbu, jakou se mohou UAS stát, pokud jsou ovládány 

osobou neznalou pravidel nebo osobou se špatnými úmysly. Byla provedena analýza 

hlášených leteckých událostí, v nichž hrály roli bezpilotní systémy. Věnovala jsem se leteckým 

událostem zvlášť na území České republiky, zvlášť v Evropě a zvlášť ve zbytku světa. Ze 

získaných dat vyplývá, že letní sezóna je jednoznačně nejoblíbenější sezónou roku pro provoz 

UAS. Část těchto událostí byla způsobena nezkušenými piloty, kteří nezvládli pilotování svého 

zařízení a UAS se srazilo s okolním terénem. Takto vznikají letecké nehody. Mnohem větší 

část z těchto událostí byla způsobena piloty, kteří narušili vzdušný prostor, nejčastěji kolem 

letišť a ohrozili tím bezpečnost několika stovek lidí. V České republice se tento případ stal 

zatím devětkrát, zatímco letiště ve Spojeném království řeší stovky případů ročně. Poznatky 

z kapitol věnujících se analýze leteckých událostí by mohly být využity k dalšímu zpracování, 

například jako podklady při vývoji aplikace geofencing.  



46 
 

Jedna z kapitol se zabývá vybranými způsoby obrany před UAS. Existuje více způsobů, jak se 

proti UAS bránit a jak je zneškodnit. Já jsem do své práce vybrala a následně popsala ty 

způsoby, které by mohly být využity v návrhu obrany festivalového areálu. 

V poslední části této práce jsem navrhla, jak bránit oblast Dolních Vítkovic v Ostravě před 

nechtěnými bezpilotními prostředky, které by se dostaly do vzdušného prostoru nad areálem. 

V této oblasti se každoročně koná řada hudebních festivalů, sportovních a kulturních akcí. 

Návštěvnost areálu při těchto akcích dosahuje až několik desítek tisíc lidí. V České republice 

zatím nebyl zaznamenán případ, kdy by někdo využil bezpilotní letadlo k přenesení výbušniny. 

Ve světě se již stalo několik případů, kdy byly pomocí bezpilotních systémů pašovány zbraně, 

telefony a drogy do věznic. Je jen otázkou času, kdy bude bezpilotní systém vybaven 

výbušninou, kterou nechá útočník explodovat uprostřed masy lidí. Tento návrh obrany areálu 

Dolních Vítkovic by mohl sloužit jako inspirace pro organizátory festivalů a to i na jiných 

místech v ČR. 
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