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Práce je strukturována do dvou celků. První část tvoří popis jednotlivých systémů UAV 

používaných v rezortu armády a prostředků přidělených 601. skupině speciálních sil. 

Pozornost je rovněž věnována mapovým podkladům, seznámení se s modely map a jejich 3D 

formáty. Součástí práce je Algoritmus tvorby mapových podkladů a algoritmus stanovení 

přímé viditelnosti prostředků UAV s pozemní řídící jednotkou. Na základě těchto informací je 
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This bachelor thesis describes and addresses risks associated with the use of UAVs during the 

Army of the Czech Republic combat deployments abroad, especially the issues concerning 

quality of the connection in relation to the UAV flight level. The thesis is divided into two 

parts. The first part describes the variety of UAVs used in armed forces and systems used by 

the 601. SFG. Attention is also paid to the imagery and map overlays, familiarization with 

maps and models and their 3D formats used. The first part also presents the use of map 

creation algorithm, and the algorithm used for calculating the direct visibility of the UAV and 

its ground control unit. Based on this information a model of line of sight at two altitudes its 

show based on this algorithm. 

The second part is focused on the analysis of potential risks, the time sequence of these risks 

in relation to the utilization of UAVs during the combat missions. 
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1 Úvod 

Bezpilotní prostředky (někdy také UAV z anglického unmanned aerial vehicle) jsou 

zařízení bez posádky, která mohou být řízena na dálku nebo létat samostatně pomocí 

předprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních 

systémů. 

Historie bezpilotních prostředků je dlouhá několik desetiletí. V padesátých letech se 

začaly používat jako stroje pro průzkum a získávání zpravodajských informací. Od poloviny 

90. let však přebírají náročnější úkoly. V operaci Enduring Freedom v roce 2001 byly 

bezpilotní prostředky poprvé použity k útoku na pozemní cíle. 

První bezpilotní letouny byly vyrobeny po první světové válce v USA a Velké 

Británii. Za posledních 50 let se bezpilotní prostředky vyvinuly z jednoduchých dálkově 

řízených vzdušných terčů ve vyspělou bojovou techniku, která může působit s různými druhy 

řízené munice. Proto začaly být označovány jako bojové bezpilotní prostředky. Ve své 

základní podobě je bezpilotní prostředek velké, dálkově řízené bezpilotní letadlo. 

Bezpilotní prostředky řízené na dálku operátorem nebo naprogramovanými počítači 

mohou nést široké spektrum techniky. Patří sem kamery, senzory, spojovací prostředky, 

řízené střely a další zařízení. 

První průzkumné bezpilotní prostředky byly malé. Nejnovější jsou však svým 

rozpětím srovnatelné s dopravními letouny. Ve vzduchu jsou schopné vydržet až 36 hodin a 

v reálném čase předávají klíčové informace velitelům na vzdálenost až několik tisíc 

kilometrů. Průzkum bojiště nad nepřátelskou protivzdušnou obranou je pro pilotované letouny 

velice nebezpečný. Při použití bezpilotních prostředků však nejsou životy pilotů ohroženy. 

Tato zařízení začínala jako poměrně levné systémy na jedno použití. Díky svému 

potenciálu se nyní stávají nákladnou technikou. Poslední typy těchto prostředků představují 

vrchol bojové techniky. Bezpilotní prostředky zaznamenaly díky miniaturizaci elektronických 

a optoelektronických systémů obrovský rozvoj. 

Armáda České Republiky používala bezpilotní prostředky řadu let, v posledních letech 

zaznamenaly praktické využití především při plnění úkolů v bojových konfliktech na území 

Afghánistánu. V současné době disponuje AČR třemi typy těchto bezpilotních prostředků, 

které se řadí do kategorie mikro a mini UAV. Všechny tři typy jsou využívány při plnění 
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úkolů na území Afghánistánu, a to průzkumu a patrolování v okolí předsunutých základen a 

získávání zpravodajských informací v týlu nepřítele. 

Bezpilotní prostředky a jejich bojové verze se již staly nepostradatelnou částí výzbroje 

mnoha armád. V posledním desetiletí se zájem o tyto systémy v mezinárodním měřítku 

exponenciálně zvyšuje. Bezpilotní prostředky se prosazují a mnohdy hrají klíčovou úlohu 

v průzkumných a bojových operacích mnoha armád. V nemalé míře jsou tyto prostředky 

využívané zpravodajskými službami po celém světě. 

Cílem této práce je vyhodnotit rizika použití bezpilotních prostředků v misích AČR a 

navrhnout řešení snížení rizika ztráty této techniky. Bezpilotní prostředky použité při plnění 

úkolů jsou ve své podstatě zařazeny jako citlivý materiál. Zřícení UAV následně vede 

k aktivaci QRF s cílem dohledání prostředku. 

První část této práce zahrnuje úvod, rešerše, právní předpisy, vyhodnocení kvality 

spojení v jednotlivých letových hladinách, rizika spojená se startem a přistáním prostředku 

UAV. Druhá část práce se zabývá analýzou rizik a návrhem opatření ke snížení rizik použití 

bezpilotních prostředků v misích AČR. 

2 Rešerše 

Bakalářská práce je zaměřena na minimalizaci rizik spojených s používáním 

bezpilotních prostředků v misích AČR. K problematice bezpilotních prostředků existuje 

mnoho publikací většinou zahraničních autorů. Níže jsou uvedeny publikace, ze kterých jsem 

čerpal informace a data použita v této práci. 

AUSTIN Reg. Unmanned Air Systtem UAV Design, Developmend and Deploymend. 

United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2010. ISBN 9780470058190. Publikace je určena jak 

pro laickou veřejnost, tak pro odborný personál obsluhující UAV. Kniha je rozdělena do 4 

částí. Část 1-3 zaznamenává ovlivňování různých vývojových směrů a klíčové schopnosti 

UAV v závislosti na potřebách uživatele. Část 4 popisuje možnosti civilního využití a 

technologie s tím spojené: ostraha hranic, zemědělství, lesnictví, monitorování přírodních 

rezervací apod. Velká část knihy je zaměřena na armádní využití: detekce nebezpečných 

látek, průzkum a další strategické úkoly. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů – Studijní modul 11. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 8072043676. Učební text v oboru 
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konstrukce letadel, zaměřený na předpisy JAR 66: konstrukci a údržbu letadel a avioniky. 

Učební text dle JAR 66 poskytuje dokonalý přehled o provozu, konstrukci a údržbách letadel 

pro zvyšováni bezpečnosti v civilním letectví. 

ŠENOVSKÝ Michail, Dudáček Aleš, Bartlová Ivana, Procházková Dana, Šenovský Pavel, 

Danihelka Pavel, Bradáčová Isabela, Bernatík Aleš, Střižík Michal. Přístup k analýze rizika 

kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 80-

86634-06-X. Tuto publikaci jsem použil pro prvotní výběr metody analýzy rizika, porovnání a 

hledání jejich uplatnění pro využití v této práci. 

RQ-11 B RAVEN . NÁVOD K POUŽITÍ. Přerov: Pramacom- HT, 2006. Návod pro 

obsluhu, údržbu a výuku systému RQ -11 RAVEN je velice obsáhlá publikace, ve které se 

čtenář seznámí s režimy letového provozu UAV. V nemalé míře je zde publikována vlastní 

příprava a údržba tohoto systému. 

BEZPILOTNÍ SYSTÉM SKYLARK . Popis a provoz. Uherské Hradiště: EVPU Defence, 

2009. 

BEZPILOTNÍ SYSTÉM SKYLARK . Příručka pro obsluhu. Uherské Hradiště: EVPU 

Defence, 2009. 

BEZPILOTNÍ SYSTÉM SKYLARK . Příručka pro výcvik. Uherské Hradiště: EVPU 

Defence, 2009. 

BEZPILOTNÍ SYSTÉM SKYLARK . Seznam kontrol. Uherské Hradiště: EVPU Defence, 

2009. 

BEZPILOTNÍ SYSTÉM SKYLARK . Technické podmínky. Uherské Hradiště: EVPU 

Defence, 2009. 

Těchto pět velice rozsáhlých publikací jsem použil k seznámení se systémem, poruchami, 

řešením krizových situací a standardních operačních postupů. 

3 Odborné pojmy 

Působení jednotek AČR a koaličních partnerů v zahraničních operacích je v současné 

době bedlivě sledováno a medializováno. Proto se v médiích setkáváme s pojmy bezpilotní 

prostředky, zasazení, medevac, strategie nebo hrozba. 

Analýza rizik - souhrn všech činností zaměřených ke stanovení míry rizika. 
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Riziko - pravděpodobnost vzniku události, považované z hlediska bezpečnosti za nežádoucí. 

Riziko je odvozeno z určité hrozby. Míru rizika, tj. určitou pravděpodobnost škodlivých 

následků, posuzujeme na základě analýzy rizika. [2] 

Strategické zájmy ČR - naplňování strategických zájmů slouží k ochraně životních zájmů. 

Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR. K jejich prosazování jsou 

voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci. Strategické zájmy ČR jsou zejména: 

bezpečnost a stabilita – především v euroatlantickém prostoru, zachování globální stabilizační 

role a zvýšení efektivnosti OSN, pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování 

strategického partnerství mezi NATO a EU, komplementární rozvíjení obranných schopností 

NATO a EU, rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, stabilizace a 

demokratizace, potírání mezinárodního terorismu, snižování rizika šíření zbraní hromadného 

ničení a jejich nosičů, eliminace organizovaného zločinu a nelegální migrace, snížení rizika 

napadení území ČR zbraněmi hromadného ničení – pomocí raket či jiných prostředků, 

podpora regionální spolupráce, zajištění ekonomické bezpečnosti ČR prostřednictvím 

posilování globální ekonomické stability, diverzifikací zdrojů strategických surovin, výrobků, 

služeb, zdrojů a forem kapitálových toků a ochrany strategických infrastruktur, posilování 

konkurenceschopnosti domácího obranného průmyslu a zajištění adekvátní úrovně 

strategických rezerv a podpora šíření svobody a demokracie a principů právního státu. [2] 

Hrozba - jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností, čili rizikem) možného uplatnění této hrozby. [2] 

Bezpečnostní politika státu - společenská činnost, jejíž základ tvoří souhrn základních 

státních zájmů a cílů, jakož i hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení 

státní svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti 

demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života 

občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních 

bezpečnostních závazků. 

Bezpečnostní politiku státu tvoří pět základních komponentů: 

 zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu; 

 obranná politika; 

 politika v oblasti vnitřní bezpečnosti; 
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 hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu; 

 politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu. 

Konflikt - stav, ve kterém jednotlivé soupeřící strany sledují vzájemně protichůdné cíle. 

Může mít neozbrojený nebo ozbrojený charakter, podle rozsahu může být lokální, regionální 

nebo globální. 

QRF (jednotka rychlé reakce) - je to vojenská jednotka, která je schopna rychle reagovat na 

vývoj situace. Všechna zařízení jsou připravena a v pohotovosti. QRF síly se vyskytují jak u 

malých operačních základen, tak u základen většího rozsahu (letiště), kde reagují na hrozby 

těsně u základny. 

Medevac - termín používaný pro evakuaci zraněného z místa nebezpečí (bojiště, horský terén, 

apod.) do zdravotnického zařízení (zraněný potřebuje neodkladnou lékařskou péči). V místech 

vojenských konfliktů se většinou jedná o leteckou přepravu, může být zabezpečen i sanitním 

vozem. V civilním pojetí jde o převoz zraněného do zařízení s lepší zdravotní péči nebo 

lepším zdravotnickým vybavením. 

DTED (digitální výšková a terénní data) - je standard digitálních datových souborů, který 

se skládá z matice terénních výškových hodnot. Tato norma byla původně vyvinuta v roce 

1970 na podporu letadlové radarové simulace. Terénní zvýšení jsou popsány jako výšky nad 

model Země. [1] 

Bezpilotní letoun (někdy také UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle) - je letadlo 

bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí 

předprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních 

systémů. Bezpilotní letadla se používají často v armádě k průzkumným i útočným letům. 

Používají se také k mnoha civilním úkolům, například k hašení požárů, policejnímu sledování 

nebo průzkumu terénu. [4] 

Avionika (z francouzského avionique) - je souhrnný název pro vybavení letadel 

elektrickými a elektronickými přístroji. Jako třeba autopilot, navigace nebo palubní počítač. 

Restricted operatios zone (ROZ) - jedná se o zabezpečenou oblast pro použití bezpilotního 

prostředku s určitou letovou hladinou dle typu prostředku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autopilot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Navigace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Palubn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D&action=edit&redlink=1
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4 Právní předpisy, nařízení, rozkazy ministra obrany 

Tato část bakalářské práce představuje stručný seznam právních předpisů a nařízení 

spojených s provozem Bezpilotních prostředků. Vzhledem k výcviku operátorů na území 

České republiky jsou v této části uvedeny nařízení a pravidla, která platí pouze na území 

České republiky. Při zasazení jednotek v misích operátoři bezpilotních prostředků se řídí 

mezinárodními nařízeními a dohovory s koaličními partnery. 

Sbírka zákonů ČR; Předpis č. 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Sbírka zákonů ČR; Předpis č. 410/2006 Sb. Vyhláška o ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Sbírka zákonů ČR; Předpis č. 310/2006 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi 

využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). 

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví pro 

bezpilotní systémy v oblasti civilního letectví, včetně modelů letadel, které splňují kritéria 

přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008: 

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008 

Letecké předpisy řady JAR: 

 JAR – 21 Postupy certifikace letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky; 

 JAR – 39 Příkazy k zachování letové způsobilosti; 

 JAR – 66 Osvědčující personál údržby; 

 JAR – 145 Organizace oprávněné k údržbě; 

 JAR – 147 Schválený výcvik údržby/zkoušky; 

 JAR – AWO Provoz za každého počasí. 
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Rozkaz Ministra obrany z 10. července 2006 Správa radiového spektra v resortu 

Ministerstva obrany. 

Pravidla používaní bezpilotních prostředků v členských zemích Severoatlantické 

aliance. Vzhledem k technické náročnosti problematiky UAV je pro většinu členských států 

celkem obtížné domluvit se na společných standardech. V současné době existuje jeden 

standard, a to STANAG 4586, edice 3, který přejímá spojeneckou publikaci AEP-84. Dále 

probíhá na půdě NATO tvorba dalších publikací týkajících se UAV. V podmínkách AČR 

připadá v úvahu pouze vznikající dokument zabývající se pravidly pro přidělení frekvencí. 

5 Teoretická část 

Tato část bakalářské práce popisuje vlastní seznámení s bezpilotními prostředky. 

Konkrétní specifikace typů a možností těchto prostředků jsou nedílnou součástí popisu a 

rozdělení. V příloze 1 jsou dále uvedeny bezpilotní prostředky používané ve světě včetně 

jejich fotografií. 

5.1 Dělení bezpilotních prostředků 

Bezpilotní prostředky se v posledních letech prosazují nejen jako průzkumný nebo 

strategický prostředek mnoha armád, ale také jako prostředek k monitorování národních 

parků, hlídání státních hranic, nebo prostředek sloužící k detekci osob ztracených v horách. 

Jednotlivý způsob využití je přímo úměrný nesenému vybavení. Mohou to být nejcitlivější 

termovizní systémy pro detekci osob až po citlivé senzory monitorující znečištění atmosféry. 

Parametry bezpilotních prostředků jsou určeny jejich velikostí, neseným vybavením a 

způsobem použití. Tyto prostředky mohou nést přístroje, či zbraňové systémy. Na základě 

těchto znalostí se dostávám k dělení těchto prostředků. 
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Tabulka 1: Rozdělení bezpilotních prostředků dle rozměrů (zdroj [autor]) 

Rozdělení UAV dle rozměrů a vytrvalosti 

 Kategorie 
Dolet 

[km] 

Dostup 

[m] 

Výdrž 

[h] 

Hmotnost 

[kg] 

μ Micro < 10 250 1 < 5 

Mini Mini < 10 150 – 300 < 2 < 30 

CR Close Range 10 – 30 3000 2 – 4 25 – 150 

SR Short Range 30 – 70 3000 3 – 6 50 – 250 

MR Medium Range 70 – 200 5000 6 – 10 150 – 500 

MRE MR Endurance > 500 8000 10 – 18 500 – 1500 

LADP 
Low Alt. Deep 

Penetration 
> 250 50 – 9000 0,5 – 1 250 – 2500 

LALE 
Low Alt. Long 

Endurance 
> 500 3000 > 24 15 – 25 

MALE 
Medium Alt. Long 

Endurance 
500 – 750 5000 – 8000 24 – 48 1500 

HALE 
High Alt. Long 

Endurance 
> 250 20 000 24 – 48 2500 – 5000 

UCAV 
Unmanned Combat 

Aerial Vehicle 
400 < 20 000 2 10 000 
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Tabulka 2: Rozdělení bezpilotních prostředků dle účelu (zdroj [autor]) 

Rozdělení UAV dle jejich účelu: 

Prostředky pro průzkum, pozorování a sledování 

Bezpilotní bojové prostředky – UCAV 

(Unmanned Combat Aerial Vehicles 

Opakovaně použitelné 

Terčové letouny pro nácvik ostré střelby (target drones) a 

návnady pro zmatení nepřátelské protivzdušné obrany 

(decoy drones) 

Stroje pro elektronický boj, pro jiné účely, zejména v oblasti logistiky 

 

Podrobné rozdělení a vyobrazení jednotlivých kategorií bezpilotních prostředků viz. 

Příloha 1 Kategorie bezpilotních prostředků. 

5.2 Typy bezpilotních prostředků v AČR 

Armáda ČR není ve srovnání s našimi koaličními partnery tak obrovským gigantem 

jako například US Army nebo Bundeswehr. Vzhledem k finančním možnostem AČR 

disponuje pouze systémy micro a mini UAV. Technické vybavení těchto systémů plně 

odpovídá jejich využití. 

Armáda ČR využívá v současné době tři typy bezpilotních prostředků. Jedná se o tyto 

systémy: 

 RQ11 B RAVEN; 

 SKYLARK I-LE; 

 WASP. 

Armáda České republiky využívala bezpilotní systém SOJKA III. Systém Sojka III. 

díky svým parametrům a možnostem využití byl v roce 2010 z výzbroje AČR vyřazen. Ve své 

kategorii nebyl nahrazen žádným prostředkem. 

V operačním použití se začal využívat systémem RAVEN, který poskytuje maximální 

přehled v operačním prostoru až na vzdálenost 10 km od pozemní řídící stanice. Podrobnější 

informace viz. Příloha 2 Typy UAV zavedené v AČR. 



10 

Vzhledem k rostoucím požadavkům na operační využití byl pořízen systém 

SKYLARK I-LE. Tento mini UAV je ve své třídě jedinečný díky technickým parametrům, 

které dosahuje. Podrobnější informace viz. Příloha 2 Typy UAV zavedené v AČR. 

Nasazení UAV v podmínkách Speciálních sil 

Speciální síly AČR disponují dvěma typy bezpilotních prostředků. Jedná se o typ 

RAVEN RQ-11B a SKYLARK I-LE. Typ RQ-11B RAVEN byl poprvé v dějinách AČR 

použit při plnění bojových úkolů v misích AČR v roce 2008. Tato premiéra používání 

bezpilotních prostředků Armádou ČR byla úspěšná, systém se osvědčil a byl pořízen i pro 

další jednotky v rámci AČR. Později se k němu přidal systém WASP, který technicky vychází 

ze systému RAVEN. WASP je v používání jednotkou leteckých návodčích jako monitorovací 

a průzkumný prostředek. Tento UAV se však nemůže technickými parametry rovnat ani 

systému RAVEN, ani systému SKYLARK. 

V první polovině roku 2010 po úspěšném absolvování technických zkoušek byl dodán 

ve prospěch 601 skss bezpilotní prostředek SKYLARK I-LE. Tento prostředek byl velice 

úspěšně použit v misi 601 skss ISAF v roce 2011. Přesto neznalost mnoha aspektů při 

provozu tohoto prostředku vede ke zřícení a následné destrukci letounu, jehož hodnota je 

velice vysoká. 

Po úspěšných začátcích disponují speciální síly dvěma systémy bezpilotních 

prostředků. V současné době je hlavním úkolem zlepšení operačního využití UAV v závislosti 

na technických parametrech tohoto prostředku. 

5.3 Návrh matematického modelu spolehlivosti spojení 

Pro analýzu spojení je nezbytné se seznámit s některými aspekty, které jsou přímo 

spojeny s geografií a výškovými body. 

Nejčastěji se setkáváme s modelem terénu zobrazeného dvojrozměrnou mapou. 

V osmdesátých letech minulého století se analogové mapy začaly převádět do modelů 

digitálních. Digitální model prostoru je reprezentován datovým modelem s daty 

geografického charakteru. 
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5.3.1 Digitální zobrazení mapy 

Digitální zobrazení mapy je běžně realizováno dvěma způsoby: 

 Rastrovým zobrazením 

Rastrové zobrazení je jednodušší a tvorba rastrové mapy spočívá v rasterizaci grafické 

podoby prostoru a uložení těchto dat. 

 

Obrázek 1: Rastrové zobrazení mapy (zdroj [21]) 

 Vektorové zobrazení 2D modelu 

Vektorové zobrazení je pokročilejší zpracování modelu. Zpravidla se tento model 

realizuje datovými strukturami. Realizace datovými strukturami je však v rastrovém modelu 

těžko představitelná (informace o nadmořských výškách, svazích, členění terénu apod.). Tyto 

datové struktury jsou zpravidla data parametrického charakteru, která jsou určena k dalšímu 

zpracování. Obrovská výhoda těchto dat spočívá v kvalitativní nezávislosti z hlediska 

porovnávání měřítek mapy. [21] 

 

Obrázek 2: Vektorový model mapy (zdroj [21]) 
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5.3.2 Digitální model terénu 

Digitální model terénu je prostorový popis reliéfu, na kterém se dále doplňují další 

informace podobně jako u topografických map. Od konstrukce digitálního modelu terénu 

přejdeme k modelu 3D. 

Realizace 3D modelu je velice složitá, bývá prováděná několika způsoby, které 

matematicky popisují daný prostor. Pro snadnější popis terénu se musí plocha rozdělit na 

menší části – popisová pole. 

Rozdělení jednotlivých typů popisu 

 Poliedrický - plocha je rozdělena do elementárních částí ve tvaru trojúhelníku. 

 

Obrázek 3: Poliedrické zobrazení povrchu (zdroj [21]) 

 Plátový - povrch je rozdělen na trojúhelníkové a čtyřúhelníkové tvary 

 

Obrázek 4: Plátové zobrazení povrchu (zdroj [21]) 

 Rastrový - množina elementárních plošek nad body rastru. Tento model 

definuje hodnoty X, Y, Z, tzn. prostorové souřadnice rastru. 
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Obrázek 5: Rastrové zobrazení povrchu (zdroj [21]) 

 

Jako základní prostorovou strukturu v oblasti počítačové grafiky je nezbytné 

formulovat jednotlivé body v prostoru, které zobrazují systémy polygonů, které charakterizují 

klasické pojetí prostorových objektů. 

Jako příklad lze popsat jednotlivé polygony, což jsou lineární plochy s určitým 

omezeným definičním oborem. 

Model uvedený v následující datové struktuře se skládá z N prvků typu D3DVERTEX 

a pole indexů, které popisují jednotlivé polygony. 
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Algoritmos 1: příklad diskrétního triangulovaného
3
 modelu (zdroj [21]) 

 

Popis je realizován pouze třemi body, což zajišťuje nejmenší velikost datové struktury 

(nejefektivnější zobrazení) - viz. obrázek č. 6. 

 

Obrázek 6: Trojúhelníkový model terénu (zdroj [21]) 

 

#define N 10 // počet vertexů ve struktuře 

#define M 10 // počet ploch ve struktuře 

 

typedef struct _D3DVECTOR 
{ 

    float x,y,z;     

} D3DVECTOR; 
 

typedef struct _D3DVERTEX 

{ 
    D3DVECTOR Pozice;     

} D3DVERTEX; 

 

typedef struct _INDEXNI_PROPOJENI 
{ 

    int Vrchol_A, Vrchol_B, Vrchol_C;     

} INDEXNI_PROPOJENI; 
 

typedef struct _STRUKTURA3DOBJEKTU 

{ 
     D3DVERTEX    Vertexy[N]; 

INDEXNI_PROPOJENI Indexy[M] 

     

} STRUKTURA3DOBJEKTU; 
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5.3.3 Analýza viditelnosti 

Použití bezpilotních prostředků mini a micro UAV v podmínkách AČR je podmíněno 

kvalitním spojením s bezchybným přenosem dat. Jelikož tato technologie nezahrnuje satelitní 

spojení, jako u některých kategorií UAV, je prvořadou prioritou kvalitního spojení přímá 

viditelnost. 

Systém SKYLARK je schopen na základě zadaných dat a parametrů letové hladiny 

určit přímou viditelnost ze stanoviště operátora do jednotlivých bodů v prostoru působení. 

Tato funkce systému snižuje pravděpodobnost ztráty spojení a komplikací s tím spojených. 

Při zasazení systému RAVEN, který touto technologií nedisponuje, je nutné v procesu 

přípravy úkolu a plánování nejprve určit místo pozemní řídící stanice GCS, poté vypočítat a 

vyhodnotit pokrytí komunikací z místa GCS do operačního prostoru zasazení bezpilotního 

prostředku. 

Jelikož systém SKYLARK při výpočtu určité letové hladiny bere v úvahu pouze údaje 

o nadmořské výšce jednotlivých bodů terénu z digitální mapy bez započtení nejrůznějších 

překážek (budovy, vegetace, apod.), je nutné zadávat do výpočtu vždy nadmořskou výšku o 

50 m menší než je plánovaná nejnižší výška letu (bezpečnostní mez). 

 

 

Obrázek 7: Zakreslení přímé viditelnosti systému SKYLARK v terénu (zdroj [autor]) 

Vlastní postup řešení problematiky přímé viditelnosti je založen na řezu reliéfem mezi 

zdrojovým a cílovým bod. Provádí se systematickým vyhledáváním bodů ležících nad osou 

pozorování. Není-li nalezen žádný bod mezi zdrojovým a cílovým bodem, je cílový bod 

vyhodnocen jako viditelný. 
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Tato metoda je využívána téměř ve všech aplikacích GIS a je závislá na výškových 

modelech operačního prostoru (prostoru působení). 

Budeme-li počítat se vzdáleností delší než 25 km, musíme brát v úvahu zakřivení 

země a jednotlivé parametry přepočítat podle vzorce [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Grafické znázornění zakřivení zemského povrchu (zdroj [21]) 

Jednotlivé řešení na úrovni algoritmicko-matematické není závislé na hrubosti 

jednotlivých dat, jednotlivá řešení jsou generována bez ohledu na přesnost. Vzhledem k tomu, 

že vzdálenosti jednotlivých výškových bodů jsou více než 30 m, nemůžeme počítat 

s přesností na metry, ale na desítky metrů. 

5.3.4 Vlastní popis analýzy přímé viditelnosti 

Před samotným výpočtem je nutné stanovit výchozí bod a cílový prostor působení 

bezpilotního prostředku. Vzhledem k nepřesnosti modelu je nutné stanovit pravděpodobnost, 

s jakou je, či není, zvolený bod (prostor působení) viditelný. Vlastní výpočet 

pravděpodobnosti vychází z minimálních nebo maximálních vzdáleností převýšení vybraných 

bodů řezu vektorovým modelem vzhledem k pomyslné spojnici obou bodů (tj. zdrojový a 

cílový bod). 

Výška Terénu  =  Výška Terénu – 6378 +    2226378 TzSzTxSx   [1] 

Kde je: 

Sx, Sz souřadnice hypotetického středu terénního modelu [km]; 

Tx, Tz aktuální souřadnice na terénním modelu [km], jehož výška na daných 

souřadnicích odpovídá proměnné „Výška Terénu“ [km]. 

Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že země má tvar koule o r = 6378 km. 
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BOOLEAN Viditelnost(D3DXVECTOR3 z, D3DXVECTOR3 c) 
// Struktura      D3DXVECTOR3 se skládá ze tří složek a to - x,y,z, 

// funkce vrací hodnotu ano/ne pokud je bod viditelný. 

{ 
// Definice proměnných. 

D3DXVECTOR3  v, v_element;  

float   sm, vyska, pom; 
int   x, y, x1, y1, i; 

 

//Stanovení výchozího vektoru tak, aby začínal menší hodnotou proměnné x a  

//postupná inkrementace vedla k dosažení hodnoty x-složky cílového bodu 
//(stavu), 

 

if (z.x > c.x) { v = c; c = z; z = v; }  
     

   v = c - z;  

   v_element = v; 

//uložení souřadnic x a z cílového a zdrojového bodu, 
   x = (int) z.x; 

   y = (int) z.z; 

   x1 = (int) c.x; 
   y1 = (int) c.z; 

   

  if (x != x1)//pokračuj jen pokud jsou x-ové složky shodné, 
  { 

   sm = 1/v_element.x;  //vypočti směrnici, 

   v_element = v_element * sm; //v-element.x =1, 

   sm= (int(z.x) - z.x + 1) / v.x;//vypočte startovací 
   v = v * sm;   //pozici pro postupný 

   v = v + z;   //výpočet řezu, 

 
   for (i = x+1; i <= x1; i++) //postupuje 

   {    //dokud nedosáhne 

         pom = v.z - int(v.z); //konce vektoru v,  
vyska = ReliefIntp[i][(int)(v.z)]*(1-pom)+ReliefIntp[i][(int)(v.z)+1]*pom;      

     //vypočítá 

    if (vyska-0.0 > v.y  //výšku řezu v daném bodě, 

return (FALSE);       //pokud výška 
        //řezu převyšuje 

    v = v + v_element;  //osu viditelnosti, 

   }  //ukončí proceduru s neg. výsledkem. 
  } 

 

Tento postup je zahrnut v postupu řešení pomocí algoritmu v programovacím 

jazyce C. 

Algoritmos 2: Algoritmus výpočtu viditelnosti (zdroj [21]) 
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Vzhledem k aproximované terénní bázi je v některých případech vhodné počítat 

s pravděpodobností viditelnosti cílového bodu, neboť analýza viditelnosti je velice citlivá na 

přesnost vstupních dat, která zpravidla nejsou k dispozici tedy finální výsledek může být 

tímto faktorem zásadně ovlivněn, zatímco pravděpodobnostní výpočet tento aspekt do jisté 

míry eliminuje. Pravděpodobnostní výpočet můžeme provést více způsoby. Jeden z možných 

přístupů je provedení výpočtu na základě nejkratší vzdálenosti mezi spojnicí výchozího a 

cílového bodu pozorování a bodem na reliéfu terénu dvěma zadanými body. Danou 

pravděpodobnost je možné vypočítat pomocí vzorce [2]: 

 
//Následující postup je identický s předchozím, s tím že proces 

//probíhá z hlediska z-ové složky souřadnice vektoru viditelnosti,  

//namísto x-ové složky, jako v předchozím případě.  
  if (z.z > c.z) { v = c; c = z; z = v; } 

     

   v = c - z;  

   v_element = v; 
  

   x = (int) z.x; 

   y = (int) z.z; 
   x1 = (int) c.x; 

   y1 = (int) c.z; 

   

  if (y != y1) 
  { 

   sm = 1/v_element.z; 

   v_element = v_element * sm; 
   sm = (int(z.z) - z.z+1) / v.z; 

   v = v * sm; 

   v = v + z; 
 

   for (i = y+1; i <= y1; i++) 

   { 

    pom = v.x - int(v.x); 
vyska = ReliefIntp[(int)(v.x)][i] * (1-pom) + ReliefIntp[(int)(v.x)+1][i] * pom; 

    if (vyska-0.0 > v.y) return (FALSE); 

 
    v = v + v_element; 

   } 

  } 
 

return (TRUE) ; //Pokud nebyla nalezena překážka ve viditelnosti  

//zdrojového a cílového bodu, rutina vrací hodnotu TRUE, což je pozitivní 

//stav testování – bod je z daného místa viditelný. 
} 
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Rozsáhlejší prostory je vhodné řešit algoritmy založenými na přístupu tzv. plovoucího 

horizontu, které zpracovávají postupné řezy od pozorovatele a nevrací se zpět k výchozímu 

bodu pozorování. Jedná se tedy o algoritmy založené na metodě vyšetření řezu. Algoritmy 

založené na metodě plovoucího horizontu urychlují výpočty viditelnosti více jak 70-ti 

násobně a jejich časová náročnost roste lineárně s plochou cílového prostoru viditelnosti. 

Výpočet metodou plovoucího horizontu probíhá v následujících krocích: 

 vymezení konvexního obalu zdrojového bodu pozorování a cílového polygonu; 

 vymezení úhlu viditelnosti cílového polygonu; 

 zpracování viditelnosti metodou plovoucího horizontu. 

Model zobrazení kvality spojení na základě přímé viditelnosti 

Pro analýzu přímé viditelnosti jsem stanovil prostor se stanovištěm operátora 

umístěného v operačním prostoru. Měřítko mapových podkladů 1:50 000. 

Vypočtená viditelnost z místa pozemní řídící stanice ve 100 metrech nad polohou GCS je 

znázorněna na obrázku 9. Je patrné, že viditelnost ve výšce 150 m nad polohou GCS 

(obrázek 10) je mnohem rozsáhlejší. Na základě těchto modelů budeme plánovat provedení 

úkolu a vyloučíme komplikace spojené s možností ztráty spojení. Tuto činnost, včetně 

naplánování letových výšek, provedeme před začátkem plnění bojového úkolu. 

        [2] 

Kde: 

P je výsledný pravděpodobnostní koeficient od (0,1); 

a je koeficient spolehlivosti modelu – vyjadřuje do jaké míry je možné brát 

konstrukci modelu vhodnou pro výpočty v oblasti viditelnosti v rozmezí (0,1) 

(vyšší hodnota značí nižší spolehlivost); 

Vp je výšková přesnost modelu v jednotlivých lomových bodech; 

Mr je minimální rozteč (převýšení) vzhledem k vektoru viditelnosti mezi 

zdrojovým a cílovým bodem. 
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Obrázek 9: Pokrytí spojením v ROZ - UAV ve výšce 100 m nad GCS (zdroj [autor]) 

 

Obrázek 10: Pokrytí spojením v ROZ - UAV ve výšce 150 m nad GCS (zdroj [autor]) 
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5.3.5 Problematika vzniklá při zasazení bezpilotních prostředků 

Vzhledem k nutnosti monitorování terénů a získávání zpravodajských informací, které 

jsou klíčové pro další plnění úkolů v místech zasazení speciálních sil, je využití bezpilotních 

prostředků velice důležité. 

Jednotky AČR jsou v posledních letech zasazovány do misí v Afghánistánu. Podnebí 

v Afghánistánu vykazuje více regionálních variací. Od severovýchodu, kde je podnebí 

subarktické, až po jihovýchod, kde je ovlivněno Indickými monzuny s vysokou četností 

srážek a následně vzdušnou vlhkostí. Na jihu země je podnebí ovlivněno polopouštní 

charakteristikou. Velice větrné náhorní plošiny způsobují vysokou četnost prachových bouří a 

nestálost počasí, což vykazuje vysoké rizika při zasazení UAV. 

Pokud dojde ke zřícení samotného bezpilotního prostředku, nastává fáze aktivace 

skupiny QRF za účelem dohledání UAV. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti napadení 

skupiny QRF nepřítelem je nutné zabezpečit leteckou podporu a Medevac. Aktivace této 

podpory je závislá na letovém počasí. 

 

Obrázek 11: Evakuace zraněného v podmínkách Afghánistánu (Medevac) (zdroj [18]) 

Analýza a řízení rizik se stává klíčovou součástí plánovacího a vyhodnocovacího 

procesu. 
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5.4 Zabezpečení prostorů vzletu, přistání a nebezpečí s tím spojená 

Vzhledem k vysoké míře vzniku rizika přímého kontaktu s nepřítelem v místech 

zasazení, jsou na příslušníky úkolových uskupení kladeny vysoké nároky na zabezpečení 

prostorů vzletu a přistání bezpilotních prostředků. 

Prostor pro vzlet a přistání se liší dle typu bezpilotních prostředků. Rozdíly jsou 

hlavně ve velikosti prostoru, členitosti terénu a typu povrchu. 

Minimální velikost prostoru pro start systému SKYLARK I-LE proti směru větru je 

40 x 100 metrů s převýšením maximálně 5 metrů ve směru letu. Časová náročnost přípravy 

systému bezpilotního prostředku (dle zkušenosti obsluhy cca 30 minut předletové přípravy) 

skýtá vysokou pravděpodobnost napadení zasazené jednotky v prostoru působení. 

Rizika spojená se startem a přistáním 

Pokud nebudou dodržovány standardní operační postupy a základní bezpečnostní 

kritéria při používání těchto prostředků, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku rizik ztráty UAV 

a zranění obsluhy nebo jiných osob. V následující tabulce jsou popsány jednotlivá rizika a 

následky při startu a přistání UAV. 

Tabulka 3: Popis potenciálních rizik a následků při startu a přistání UAV (zdroj [autor]) 

Startující UAV 

 Rizika Následky 

1 Špatné rozmístění osob kruhové obrany 

jednotky. 

Zranění osob zasažených křídlem nebo jinou částí 

UAV (vrtule nebo motor) a poškození UAV. 

2 Nedodržení standardních operačních 

postupů (start proti větru, slabé natažení 

startovacího mechanismu, atd.). 

Zřícení UAV. 

3 Nedbalá manipulace s UAV při testu I-BIT. Zranění obsluhujícího personálu a poškození UAV. 

4 Špatné ukotvení startovacího mechanismu. Zranění obsluhujícího personálu, poškození UAV. 

5 Prostřelení nebo proražení Lithium-Ion 

Polymerové (LiPo) baterie. 

Popálení obsluhy nebo ostatních osob v blízkosti 

prostředku a zničení UAV. 
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Přistávající UAV 

 Rizika Následky 

1 Nepřesné přistání (95% přesnost k RH 

bodu) 

Srážka UAV s osobou nebo zničení UAV 

nekontrolovatelným pádem do nezabezpečeného 

prostru. 

2 Špatné klimatické podmínky (nárazový 

vítr). 

Při přistávacím manévru dojde k přetočení UAV na 

záda s následkem nekontrolovatelného pádu 

prostředku. 

3 Kontakt s nepřítelem a nutnost stažení 

jednotky z místa přistání. 

Ztráta UAV. 

 

6 Analýza rizik 

Analýza a řízení rizik při zasazení bezpilotních prostředků je dlouhodobý a cílený 

proces. Vychází ze zkušeností, znalostí technických možností bezpilotního systému a znalostí 

standardních operačních postupů při vzniku krizové situace. 

Obecný postup analýzy a řízení rizik je popsán v následujícím schématu. 
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Pro identifikaci rizik zasazení bezpilotních prostředků lze použít Ishikawův diagram 

příčin a následků. Na základě vypracovaného diagram jsou graficky znázorněny jednotlivá 

rizika, která se následně zpracují. Identifikace rizik je nejdůležitější krok, jelikož ovlivňuje 

výsledek celé analýzy. Grafické znázornění modelu příčin je uvedeno na obrázku 14. 

 

REAKCE NA RIZIKO 

PREVENCE OCHRANA PŘENESENÍ AKCEPTACE 

SNÍŽENÍ HROZBY 

NEBO ZAMEZENÍ 

HROZBY 

MINIMALIZACE 

NEBO 

ZABRÁNĚNÍ 

DOPADU 

SDÍLENÍ RIZIKA 

S TŘETÍ 

STRANOU 

BÝT SI VĚDOM 

RIZIKA 

Obecný postup analýzy a řízení rizik 

1 IDENTIFIKACE RIZIK 

2 HODNOCENÍ RIZIK 

3 STANOVENÍ OPATŘENÍ 

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU A 

ŘÍZENÍ 

 Systematická identifikace a 

dokumentace rizik 

 Kvalitativní analýza - vliv 

rizika 

 Kvantitativní analýza - 

pravděpodobnost výskytu 

 Prevence 

 Ochrana 

 Přenesení 

 Akceptace 

 Spuštění nápravných 

opatření 

 Identifikace výskytu 

nových rizik 

Obrázek 12: Obecný postup analýzy (zdroj [autor]) 

 

Obrázek 13: Reakce na riziko (zdroj [autor]) 
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Výjezd QRF 

Obrázek 14: Ishikawův diagram příčin a následků (zdroj [autor]) 
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6.1 Analýza rizik metodou FMEA 

Pro analýzu rizik spojených s používáním bezpilotních prostředků je použita analýza 

typu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Tato analýza je kvantitativní, poměrně 

jednoduchá a všestranně využitelná. Je provedena na základě přesně stanovených rizik a 

systematickém rozboru všech dějů, které jsou rozděleny do jednotlivých částí. Cílem analýzy je 

identifikovat možné poruchy nebo závady. Tato metoda nejlépe a nejpřehledněji stanoví 

jednotlivé míry rizika a na základě Lorenzovy křivky vyhodnotí zvlášť závažná rizika. Na 

základě analýzy strukturálního a procesního rizika je možné určit poruchovost systému a 

selhání lidského potenciálu. Pro stanovení míry rizika použijeme vzorec [3]. 

 

 

 

 

 

Jednotlivé parametry potřebné pro výpočet míry rizika jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5. 

Dle ČSN EN 60812:2006 je pro oblast průmyslu využito celkem 10 parametrů. Počet 

jednotlivých parametrů je povoleno měnit v závislosti na podmínkách řešeného problému. Pro 

přehlednější zpracování bude tuto analýzu určovat pět parametrů. 

Tabulka 4: Pravděpodobnost vzniku rizik a závažnost následků (zdroj [17]) 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Větší delikt, UAV zpět v místě přistání, malá 

škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 
Střední delikt, UAV zpět v místě přistání, vysoká 

škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Těžký delikt, zřícení UAV v operačním prostoru, 

aktivace QRF 

5 Trvalá hrozba 5 

Těžký delikt, zřícení UAV v operačním prostoru, 

aktivace QRF, kontakt s nepřítelem, smrt či 

zranění, aktivace medevac 

R  =  P  x  N  x  H  [3] 

Kde je: R míra rizika, 

P pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N závažnost následků, 

H odhalitelnost rizika. 
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Pravděpodobnost vzniku rizika určuje rozsah stanovení pravděpodobnosti událostí od 

nahodilých až po téměř jisté. Značí se P nebo MPR. K posouzení závažností následků jsou 

dána kriteria v rozmezí od malý delikt až po těžký delikt či smrt. 

Tabulka 5: Míra rizika a odhalitelnou rizika (zdroj [17]) 

R Výsledná míra rizika H Odhalitelnost rizika 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 
Riziko odhalitelné v průběhu kontrolních 

prohlídek 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 
Riziko odhalitelné během IBIT testu 

(test funkčnosti UAV) 

11 - 50 Mírné riziko 3 
Riziko odhalitelné při startu UAV 

(možnost nouzového přistání) 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 
Nesnadno odhalitelné riziko (vlivem únavy 

materiálu, otřesů při přistání apod.) 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pro zlepšení bezpečnosti jsou jednotlivé hodnoty mírně nadsazeny. Z tabulky lze vyčíst, 

že míra rizika (R) bude stanovena v intervalu (0, 125  . 

Pomocí Paretova principu 80/20 se určí míra tolerance. Míra tolerance stanovuje riziko 

jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výsledkem analýzy je grafické znázornění rizik určující 

překročení míry tolerance či nikoliv. Jednotlivé hodnoty odhalitelnosti, pravděpodobnosti a 

závažnosti následku jsou určeny dedukcí na základě dlouholetých zkušeností operátorů 

bezpilotních prostředků 601 Skupiny speciálních sil. 

6.1.1 Procesní riziko 

Z hlediska procesního se hodnotí selhání lidského faktoru. Procesní riziko je úzce spjato 

s rizikem strukturálním, jelikož lidský faktor techniku vyrábí, instaluje a provádí na ní údržbu. 

Zjištěné hodnoty procesního rizika a hodnoty kumulativní četnosti dosadíme do Paretova 

diagramu. Pomocí Paretova principu 80/20 dále určíme zvlášť závažná rizika. 
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Tabulka 6: Procesní rizika (φi- Kumulativní četnost) (zdroj [autor]) 

 Identifikovaná rizika N P H R Fi φi[%] 

1 DTED kompatibilita s US 4 3 4 48 48 21,524 

2 Poškození software 3 3 4 36 84 37,668 

3 Konvertování dat do systému 4 3 3 36 120 53,811 

4 Poškození součástí systému 4 2 3 24 144 64,573 

5 Mapové podklady 4 2 3 24 168 75,336 

6 Vlhkost 4 5 1 20 188 84,304 

7 Silný vítr, nárazový vítr 3 4 1 12 200 89,686 

8 Vizuální kontrola 4 2 1 8 208 93,273 

9 Terén 2 4 1 8 216 96,860 

10 Restricted operatios zone 4 1 1 4 220 98,654 

11 Nadmořská výška 1 3 1 3 223 100 

∑     223   
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Obrázek 15: Procesní riziko (zdroj [autor]) 

 



29 

Vyhodnocení jednotlivých rizik z hlediska procesního - vyjádření míry rizika v závislosti na 

kumulativní četnosti, je graficky znázorněno na obrázku 15. Rizika 1, 2 a 3 velmi významně 

přesahují Lorenzovu křivku, čímž se dostali do oblasti zvlášť závažných rizik. 

6.1.2 Strukturální riziko 

Jedná se o rizika vzniklá nespolehlivostí a poruchovostí zařízení a strojů. Jednotlivá 

data jsou uvedená v tabulce 7. Míru strukturálního rizika stanovíme výpočtem a dosazením do 

Paretova diagramu včetně výpočtu kumulativní četnosti vyjádřenou Lorenzovu křivkou. 

Tabulka 7: Strukturální rizika (φi- Kumulativní četnost) (zdroj [autor]) 

 Identifikovaná rizika N P H R Fi φi 

1 Výjezd QRF 5 3 5 75 75 20,000 

2 Porucha avioniky 4 4 4 64 139 37,066 

3 Opotřebení materiálu 4 3 5 60 199 53,066 

4 Selhání akumulátoru 4 3 5 60 259 69,066 

5 Režim letu 4 3 3 36 295 78,666 

6 Porucha senzorické hlavice 2 4 3 24 319 85,066 

7 Porucha GCS 3 3 2 18 337 89,866 

8 Porucha GPS 2 4 2 16 353 94,133 

9 Porucha komunikace 3 2 2 12 365 97,333 

10 Test systému IBIT 1 3 2 6 371 98,933 

11 Porucha manipulátoru antény 1 1 4 4 375 100 

∑     375   
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Vyhodnocení strukturálního rizika v závislosti na Lorenzově křivce je totožné jako výše 

popsané vyhodnocení rizika procesního. Hodnoty pod indexy 1–4 vyznačují rizika zvlášť 

závažná a je třeba se rozhodnout (zvážit), zda tyto rizika budou akceptovatelná či nikoli.  

6.2 Operační hledisko využití bezpilotních prostředků 

Na základě zadání této práce je nezbytné provést vyhodnocení rizika z hlediska 

operačního. Jedná se o tyto rizika: 

 nesplnění úkolu; 

 ztráty UAV; 

 dohledání - výjezd QRF (nebezpečí napadení protivníkem). 

Logickou úvahou lze vyhodnotit, že jednotlivá operační rizika jsou úzce spjata s riziky 

strukturálními a procesními. Na základě znalostí jednotlivých rizik sestrojíme časovou osu a 

rizika posoudíme dle časové posloupnosti. 

 

Obrázek 16: Strukturální riziko (zdroj [autor]) 
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X – možná rizika spojená s předletovou přípravou 
X – možná rizika spojená se startem, letem a přistáním popř. havárií 
X – zvlášť závažná rizika 

Obrázek 17: Časová posloupnost vzniku jednotlivých rizik (zdroj [autor]) 
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6.3 Vyhodnocení analýz 

V této práci jsem použil dva druhy analýz. Jednotlivá rizika jsem analyzoval metodou 

Ishikawova diagramu příčin a následků, poté jsem metodou FMEA (metoda možných selhání a 

příčin) vyhodnotil závažnost jednotlivých rizik. Výše analyzovaná data byla seřazena dle 

časové posloupnosti. 

Z časové osy je patrné, že rizika zvlášť závažná, a to jak strukturální tak procesní, 

nastanou při transferu dat do systému a při startu UAV. 

Zvlášť závažná rizika jsou: 

 Procesní rizika: 

o DTED kompatibilita s US; 

o poškození softwaru; 

o konvertování dat do systému Skylark. 

 Strukturální rizika: 

o výjezd QRF; 

o porucha avioniky; 

o opotřebení materiálu; 

o selhání akumulátoru. 

6.4 Návrh řešení snížení rizika použití bezpilotních prostředků 

Řešení snížení rizik 

Návrh spočívá ve vytvoření koncepce snížení rizik při použití bezpilotních prostředků. 

Jednotlivá rizika jsou dle časové posloupnosti seřazena v přehledné tabulce a ke každému 

riziku je přiřazena činnost. 

Na základě tohoto poznatku doporučuji vypracovat a zavést do Armády České 

republiky jasná pravidla pro výběr, nákup a strategické využití těchto prostředků. 
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Tabulka 8: Návrh opatření ke snížení rizik dle časové posloupnosti (zdroj [autor]) 

Typ rizika 
Míra 

rizika 
Návrh řešení ke snížení míry rizika 

Rizika spojená s předletovou přípravou 

DTED 48 

Jednotlivá rizika v časové posloupnosti jasně ukazují, že 

zabezpečení výškových dat a konvertování mapových 

podkladů je klíčové pro funkčnost systémů. Nevýhoda 

tohoto systému spočívá ve špatném vyhodnocování 

nepravdivých dat. Systém Raven tento problém okamžitě 

vyhodnotí a upozorní operátora. U systému Skylark je 

nutné kontrolu funkčnosti provést před zasazením na 

základně. US ARMY disponuje D TEDy 7. generace, 

které nejsou ověřeny pro použití systému SKYLARK. Na 

základě společných cvičení při poskytnutí těchto dat 

koaličním partnerem je nutno vytvořit podmínky pro 

otestování těchto dat ve všech UAV systémech 

používaných AČR. 

Konvertování mapových 

podkladů 
36 

Systém Skylark je schopen konvertovat jednotlivé mapové 

čtverce o velikosti max. 100 MB. Pokud tyto čtverce 

nejsou následně přesně poskládány, dochází k chybám 

v mapových podkladech. 

Řešení tohoto problému: 

 Příprava dvou konzol nezávisle na sobě a tím 

minimalizace chybných mapových podkladů. 

 Využití mapových podkladů s menším rozlišením. 

 Využití jiného zdroje mapových podkladů než 

v současné době využívá provozovatel. 
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Vzdušná vlhkost 20 

Je poměrně důležitý faktor z hlediska možného použití 

prostředku. V příloze 5 Podmínky pro používání systému 

Skylark, kterou výrobce přikládá do manuálu, je uvedeno, 

že systém lze použít při povětrnostních podmínkách - 

„drobný déšť“. 

Tato informace je však velice obecná, na základě výsledků 

zkušebních letů je prokázáno, že UAV nebude správně 

vyhodnocovat data již při vzdušné vlhkosti 90%. Vlivem 

vniknutí vody do Pitotovy trubice dochází k získávání 

chybných dat, chybné vyhodnocování telemetrických 

údajů a následně k vysoké pravděpodobnosti zřícení UAV. 

Na základě těchto získaných informací a dat je nutno 

přesně formulovat letové podmínky z hlediska vlhkosti. 

Silný vítr 12 

Je pro použití mini a micro UAV jasně definovaný 

parametr. 

U systému Skylark se jedná o hodnotu max. 12,8 m/s. 

Nebezpečí však spočívá v nárazovém větru, konkrétně 

v režimu návrat na přistání. Při provádění manévru přistání 

systémem Deeep Tall hrozí nebezpečí převrácení UAV na 

záda a následně nekontrolovatelné zřícení. Prevence 

spočívá v kvalitním a pozorném vyhodnocování 

meteorologické předpovědi, která je součástí Bojového 

rozkazu, popř. doplnění chybějících údajů do Bojového 

rozkazu a následné vyhodnocení možných rizik. 

Nadmořská výška 3 

Je jasně definována v příloze 5 Podmínky pro používání 

systému Skylark. Úměrně s nadmořskou výškou se zvyšuje 

riziko zřícení UAV při startu. Řešením je příprava 

operátorů v podmínkách podobných místu zasazení. 

Mapové podklady 24 

Již bylo uvedeno v odstavci konvertorování dat. Jedná se o 

velikost mapového čtverce v závislosti na měřítku mapy a 

chyby vzniklé skládáním těchto map. 
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Restricted operatios zone 4 

Zákaz použití plyne na základě využívání ROZ, tj. 

Restricted operatios zone. Jedná se o zabezpečenou oblast 

s určitou letovou hladinou. Porušení tohoto prostoru vede 

k riziku kolize s jiným prostředkem. 

Porucha GPS 16 

Pokud nastane tato situace na zemi v režimu předletové 

přípravy, řeší se výměnou antény a restartováním celého 

systému. Pokud však dojde ke ztrátě signálu při plnění 

úkolu, je důležité zvážit pokračování plnění úkolu s tímto 

omezením. UAV je naváděno v komunikačním režimu, 

čemuž odpovídá malá přesnost navigace a navádění ve 

směru letu. 

Při návratu UAV na místo přistání je nutno si uvědomit, že 

režim letu se mění na hrubý odhad. Rovněž údaje o 

rychlosti jsou značně nepřesné. 

Poškození software 36 

Má za důsledek problém v aktualizaci telemetrických dat. 

UAV nelze ovládat. Řešením je využití SOP. Zachování 

UAV v prostoru zasazení, aktualizování software, či 

nabootování řídícího počítače. Pokud tyto kroky neodstraní 

vzniklou závadu, je nutné zvážit potencionální riziko ztráty 

prostředku. 

Další postup: aktivace QRF. 

Test systému IBIT 6 

Ověří s vysokou spolehlivostí funkčnost jednotlivých 

systémů. Vyhodnocení však provádí operátor. 

Řešení: Zaměřit se na kvalitní výcvik obsluhy a přesné 

dodržování operačních postupů. 
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Vizuální kontrola 8 

Je proces kontroly celistvosti bezpilotního prostředku. Při 

zasazení jednotky v místě působení je vlivem extrémního 

stresu a časového presu tato kontrola opomíjena. Je to 

však poslední kontrola před startem UAV. V operačním 

použití jsou pro tuto kontrolu podmínky velice ztíženy 

z důvodů použití UAV v nočních hodinách, mnohdy za 

velice nízké iluminace. Řešení: Zabezpečení dostatku času 

pro přípravu prostředku, vybavit operátory červeným 

světlem pro kontrolu prostředku. 

Rizika spojená se startem, vlastním zasazením a přistáním 

Opotřebení materiálu 60 

Vzhledem k zasazení prostředků v extrémních 

klimatických podmínkách dochází k opotřebení materiálů 

a skrytého poškození avioniky. K minimalizaci těchto 

závažných rizik je nutné zabezpečit některé základní 

postupy. 

Konkrétně se jedná o: 

 Zabezpečení preventivní údržby, viz příloha 7. 

Jednotlivé kontroly jsou jasně dány a vyžadují 

vzhledem k rychlosti opotřebení systému přesné 

dodržování. 

 Zabezpečení technické kontroly celého systému v 

rámci obnovy bojeschopnosti po misi. 

Tento proces vyžaduje asistenci dodavatele zařízení 

vzhledem k administrátorskému přístupu do systému. 

Rovněž je nutné zabezpečit kompletní proměření 

senzorických hlav v závislosti na možném mechanickém 

poškození při přistávání těchto prostředků v místech 

zasazení. 

Porucha avioniky 64 

Je úzce spojena s předešlým rizikem. Jedná se o 

minimalizování možného vzniku tohoto rizika cestou 

preventivní kontroly systému v procesu obnovy 

bojeschopnosti kontingentu. 
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Selhání akumulátoru 60 

Toto riziko nastane vlivem: 

 mechanického poškození akumulátoru (při 

přistání); 

 poškození akumulátoru vlivem působení tepla (při 

skladování); 

 snížení spolehlivosti akumulátoru vlivem stáří; 

 nedodržení postupu dobíjení akumulátoru. 

Pokud nastane situace enormního snížení napětí již při 

startu, navede se UAV okamžitě na přistání nebo se 

aktivuje nouzové přistání. 

Pokud tato situace nastane při plnění úkolů, je nutné 

provést návrat na místo přistání, kontrolovat výšku a stav 

akumulátoru. Při hodnotě 21 V dojde k vypnutí motoru a 

19 V dojde k okamžitému automatickému přistání. 

Další postup: aktivace QRF. 

Režim letu 36 

V závislosti na druhu nouzového stavu používáme tři 

druhy možných postupů: 

 Pokračovat v plnění úkolů s omezením (vyhodnotí 

velitel úkolového uskupení v závislosti na 

hrozbách a riziku při možné aktivaci QRF). 

 Návrat na přistání. 

Okamžité přistání - hrozba zřícení UAV - 

okamžitá aktivace QRF. 

Porucha senzorické hlavice 24 

Zahrnuje riziko nesplnění úkolu. Příčina vzniku tohoto 

rizika je spojena s poškozením monitorovacího systému a 

systému přenosu dat. UAV navedeme na přistání. 

Porucha GCS 18 

Pokud dojde k poruše pozemní řídící stanice, je nezbytné 

zkontrolovat napájení GCS a následně provést navázání 

komunikace s UAV. Pokud se komunikace nenaváže, je 

nutné vyčkat na návrat UAV po ztrátě spojení (No 

Comm). Rizikem je nesplnění úkolu. 
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Porucha manipulátoru 

směrové antény 
4 

Pro minimalizaci následků tohoto rizika je nutné přejít do 

režimu kroužení. Následně mechanicky otočit anténu ve 

směru zasazeného prostředku. 

Zvážit pokračování plnění úkolu. Rizikem je nesplnění 

úkolu. 

Porucha komunikace 12 

Dojde ke ztrátě komunikace vlivem poškození 

komunikačního modulu UAV nebo GCS. 

UAV je bez komunikace - dojde k návratu na bod přistání 

a přistání bez komunikace. Rizikem je nesplnění úkolu. 

Výjezd QRF 75 

Aktivace jednotky QRF na základě nařízení velitele 

úkolového uskupení či velitele kontingentu nese mnoho 

rizik: 

 napadení protivníkem, zranění nebo smrt 

příslušníka QRF, nedohledání UAV; 

 napadení protivníkem, vážné poškození techniky, 

nedohledání UAV; 

 napadení protivníkem, nedohledání UAV; 

 najetí vozidlem na IED, zranění nebo smrt 

příslušníka QRF, nedohledání UAV; 

 nedohledání UAV. 

Posouzení rizik spojených s aktivaci QRF je v kompetenci 

velitele kontingentu. 

Poškození součásti systému 24 

Riziko spojené s nefunkčností systému jako celku. 

Prevence v oblasti obnovy bojeschopnosti, zabezpečení 

preventivní údržby. 

Riziko spojené s nesplněním úkolu. 

 

Dalším krokem k řešení rizik spojených s využitím těchto prostředků je koncepce 

využití. 
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Řešení koncepce využití bezpilotních prostředků 

Znalost problematiky využití bezpilotních prostředků středním managementem při 

plánování operací v zahraničních misích je prvním krokem ke snížení rizik a zvýšení efektivity 

využití bezpilotních prostředků. 

6.5 Základní principy a cíle výcviku a kontrol 

Vzhledem k rizikům plynoucím z výše uvedené analýzy je prvořadým úkolem středního 

managementu kontrolovat stav a provoz bezpilotních prostředků. Vzhledem k citlivosti 

jednotlivých zařízení doporučuji zavést provozní deník ke každému prostředku a pořizovat 

záznamy o využívání jednotlivých senzorických hlavic. 

Rovněž musí být pořizovány záznamy ohledně stavu akumulátorů, jejich provozu a 

jednotlivých cyklech napájení či skladování v módu storage. 

Všechny tyto kontroly musí být doloženy střednímu managementu v pravidelných 

intervalech dle roční technické kontroly č. 1, viz příloha č. 7. 

Stav a připravenost operátorů včetně množství nalétaných hodin s jednotlivými typy 

UAV musí být součástí roční kontroly. Všechny režimy letů, které operátor absolvoval, budou 

zaznamenány v Záznamníku operátora bezpilotního prostředku. Na základě těchto informací je 

možné zabezpečit kvalitní obsluhu a vybavení skupin bezpilotních prostředků. 

 

 

 

Obrázek 18: UAV Skylark připraven ke cvičnému letu (zdroj [autor]) 
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval riziky spojenými s použitím bezpilotních 

systémů v misích AČR. Využití těchto prostředků je pro AČR v bojových operacích poměrně 

nová zkušenost. 

V první části této práce jsem uvedl dělení jednotlivých bezpilotních systémů, které jsem 

poté dokumentoval přesným rozdělením v příloze č. 1. Následně jsem uvedl jednotlivé 

bezpilotní systémy používané v AČR a stručný popis těchto systémů. 

Nedílnou součástí je seznámení se systém Skylark a Raven, které jsem podrobněji 

popsal v příloze č. 3. 

Hrozby spojené se startem je velice obtížné eliminovat. Pokud AČR bude využívat 

bezpilotní prostředky této kategorie, musí tyto hrozby akceptovat. 

Následně je popsán systém tvorby mapových podkladů, způsob tvorby nejjednodušších 

3D map a jejich interpretace, dále algoritmus vyhodnocující přímou viditelnost z místa 

pozemní řídicí stanice do místa zasazení bezpilotního prostředku ve dvou letových hladinách. 

Výpočet byl proveden v programu Global mapper (geografický informační systém) GIS 

a následně zobrazen ve dvou výškových hladinách. Jednotlivé body viditelnosti jsou zobrazeny 

jako plocha vykreslená barevně v mapovém podkladě. Následně bude dle viditelnosti 

plánována trasa průletu bezpilotního prostředku v určité zvolené letové hladině.  

Na základě zkušeností z operačního využití bezpilotních prostředků jsem metodou 

Ishikawova diagramu analyzoval jednotlivá rizika a následně je z hlediska procesního a 

strukturálního aplikoval metodou analýzy FMEA (metoda možných selhání a příčin).  

Vzhledem k nutnosti identifikovat jednotlivá rizika v přímém využití jsem sestrojil 

časovou posloupnost jednotlivých rizik. 

Na závěr jsem dle časové posloupnosti navrhl řešení snížení rizik zasazení bezpilotních 

prostředků v misích AČR. Jednotlivá řešení zahrnují pouze technickou stránku, jelikož riziko 

spojené s plněním úkolů příslušníků úkolového uskupení je plně v gesci velitele kontingentu 

(tzn. velitel kontingentu rozhoduje o aktivaci QRF). 

Vzhledem ke sběru mnohdy klíčových zpravodajských informací, potřebných k 

zasazení příslušníků speciálních sil, je velice důležitá znalost a akceptování možných 

závažných rizik vzniklých při nasazení bezpilotních prostředků. Pokud tato závažná rizika 

nebudou akceptována, je nutno zvážit, zda bezpilotní prostředky vůbec pořizovat. 
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Poznatky, zkušenosti a závěry z této práce budou mít praktické využití pro skupinu 

bezpilotních prostředků 601. Skupiny speciálních sil, mohou přispět ke zlepšení technického 

stavu bezpilotních prostředků, jakož i zvýšení profesní úrovně operátorů bezpilotních 

prostředků v AČR. 
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Příloha1 Kategorie bezpilotních prostředků 

 

Obrázek 1: Dělení Bezpilotních prostředků Micro a Mini (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 2: Dělení Bezpilotních prostředků Close Range a Short Range (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 3: Dělení Bezpilotních prostředků Short Range a Medium Range (r. 2007) 
(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 4: Dělení Bezpilotních prostředků Medium Range Endurance a Low Altitude Deep Penetration (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 5: Dělení Bezpilotních prostředků Low Altitude Long Endurance (LALE) a Medium Altitude Long Endurance (MALE) (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 6: Dělení Bezpilotních prostředků Medium Altitude Long Endurance (MALE) a High Altitude Long Endurance (HALE) (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 7: Dělení Bezpilotních prostředků Unmanned Combat Areial Vehikle (UCAV) (r. 2007) 

(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Obrázek 8: Dělení Bezpilotních prostředků Optionally Piloted Aircraft (OPA) & Converted Aircraft (r. 2007) 
(Zdroj [UVS INTERNATIONAL]) 
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Příloha 2 Typy UAV zavedené v AČR 

SOJKA III 

Bezpilotní komplet SOJKA III byl navržen pro vzdušný průzkum v reálném čase. 

Hlavním cílem používání tohoto systému bylo vytvořit víceúčelový systém, schopný provádět 

velké množství speciálních úkolů v závislosti na použitém vybavení. 

Původně se jednalo o vzdušný cíl, postupně se tento prostředek modernizoval a dovybavil 

kamerovým systémem a dalšími komponenty. 

Základní model byl navržen pro: 

 vzdušný průzkum s maticovými kamerami; 

 přenos dat v reálném čase; 

 digitálním zpracování snímků v pozemním řídícím stanovišti. 

V roce 2010 byl však tento projekt zastaven a bezpilotní systém byl nahrazen micro UAV 

RAVEN. Systém SOJKA se jevil jako drahý a v operačním použití AČR v misích 

Afghánistán neupotřebitelný. Systémem RAVEN v operačním nasazení plně nahradil tento 

prostředek. Při zasazení menších průzkumných jednotek poskytuje maximální přehled 

v zasazeném prostoru až na vzdálenost 10 km. 

Systém Sojka obsahoval: 

 bezpilotní prostředek; 

 pozemní řídící stanoviště; 

 raketové startovací zařízení; 

 přepravní kontejner; 

 dohledávací vozidlo. 

RQ 11 B RAVEN 

RAVEN je průzkumný a pozorovací bezpilotní prostředek. UAV přenáší aktuální 

obraz ze vzduchu, informace o sledovaném prostoru a další telemetrická data. To umožňuje 

operátorům navigovat, vyhledávat cíle a nahrávat všechny informace a data s tím spojená 

potřebná k analýze. Prostředek se používá v těchto oblastech: 

 dálkový průzkum a pozorování; 
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 ochrana vlastních sil (monitorování perimetru); 

 bezpečnost konvojů; 

 akvizice cílů; 

 odhad bojových škod. 

Specifikace systému: 

Prostředek je odhozen z ruky proti směru větru. Systém využívá vlastní stabilizační 

konfiguraci se zvýšenou stabilitou a je snadno ovladatelný. Vzdušné a pozemní komponenty 

jsou lehké, snadno přenosné v batohu. RAVEN je napájený akumulátorem a zanechává 

nízkou tepelnou stopu. Opto-elektronické zařízení se skládá ze dvou barevných kamer pro 

čelní a boční pohled. Noční režim je zabezpečen infračervenou kamerou s čelním nebo 

bočním umístěním na nosu letounu. 

Prostředek létá 60 minut do deklarované vzdálenosti 10 km a je obvykle obsluhován 

dvěma operátory. 

Složení systému: 

 UAV (bezpilotní letoun); 

 GCS (pozemní řídící stanice); 

 příslušenství ND nářadí. 

UAV (bezpilotní letoun) 

Bezpilotní prostředek se skládá z osmi dílů. Prostředek je vybaven čtyřmi rádiovými 

kanály. 

UAV lze složit zhruba za jednu minutu bez použití nářadí. Pro danou operaci můžeme použít 

jeden ze dvou nosů letadla: 

 nos se dvěma CCD kamerami (čelní a boční pohled); 

 nos s termovizní kamerou a infračerveným značkovačem. 

Stabilizace je zabezpečena digitálně. 

GCS (pozemní řídící stanice) 

Pozemní řídící stanice umožní operátorovi plné ovládání bezpilotního prostředku 

během vypuštění, letu a přistání, a také kompletní ovládání kamer. 
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SKYLARK I-LE 

Jedná se o bezpilotní prostředek vyráběný izraelskou firmou ELBIT. Bezpilotní 

prostředky SKYLARK I-LE jsou nasazovány v různých podmínkách, např. Afghánistán, Irák, 

Libanon. 

Bezpilotní systém Skylark je taktický systém určený pro monitorování prostoru 

v reálném čase. UAV je poháněn elektrickým motorem, který umožňuje nehlučné plnění 

úkolu v nízké letové výšce, aniž by sledovaný cíl zpozoroval, že je sledován. Systém je 

schopen poskytovat přesné a kvalitní zpravodajské informace pro bojovou činnost jak 

v otevřeném prostoru, tak v zastavěné oblasti. 

Systém Skylark je obsluhován dvěma operátory. Bezpilotní letadlo startuje s využitím 

pryžového startovacího mechanismu a přistává s využitím manévru „prudké snížení vztlaku“ 

(Deeep Tall) a airbagu. Doba letu UAV je 180 min. za použití denní kamery a při instalaci 

termovizní kamery 165 min. 

Systém zabezpečuje plnění úkolů v následujících situacích: 

 Dlouhodobé sledování jak nepohyblivých tak pohyblivých cílů v nekrytém terénu 

nebo v zastavěné oblasti. 

 Podrobné prohledávání hustě zastavěné oblasti pro vyhledávání specifických cílů. 

 Sledování perimetrů vlastních základen. 

Vlastní podrobný popis systému, viz. Příloha 3: Popis systému Skylark. 

 

Obrázek 1: Systém Skylark 1 – Pozemní řídící stanice, 2 – Letadlo UAV (zdoj [9]) 
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WASP 

Tento bezpilotní prostředek patři do třídy Micro UAV. Jeho TTD odpovídají využití 

malých mobilních skupin zasazených v prostoru nepřítele. Možnosti tohoto prostředku 

vyhledávat cíle, monitorovat terén a pořizovat obrazový záznam situace v prostoru působení 

řadí tento prostředek mezi klíčové prostředky sběru informací. 

Systém je využíván v těchto oblastech: 

 dálkový průzkum a pozorování; 

 ochrana vlastních sil; 

 akvizice cílů; 

 odhad bojových škod. 

Tento prostředek je malý, bezhlučný a zanechává extrémně nízkou tepelnou stopu. 

Optika se skládá ze dvou integrovaných elektro-optických barevných kamer, které umožňují 

buď čelní nebo boční pohled podobně jako systém RAVEN. Rovněž jako již zmíněný 

prostředek využívají pro použití v noci infračervené kamery. Wasp létá po dobu max. 45 

minut. Systém obvykle ovládá jeden operátor. 

TTD parametry systému: 

 Rozpětí křídel: 72 cm 

 Délka: 24 cm 

 Operační nadmořská výška: 46-152 m nad povrchem 

 Nejnižší nadmořská výška: 23 m 

 Rychlost: 32-64 km/h 

 Nominální dosah: 3-5 km 

 Výdrž: 45 min. 

 Otáčení: cca 360° za 20 sekund 

 Stoupání: 152 m/min. 
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Příloha 3 Popis systému Skylark 

Popis systému 

Systém Skylark je tvořen podsystémy, které zabezpečují všechny nezbytné funkce pro 

spolehlivou činnost celého systému: 

 podsystém pozemní řídící stanice; 

 podsystém miniaturního letadla UAV; 

 ovládací a řídící software. 

Všechny součásti jsou při přepravě uloženy ve dvou přepravních vacích. Vak 

pozemního podsystému obsahuje Pozemní řídící stanici (GCS) a příslušenství. Vak letového 

podsystému obsahuje jedno až tři miniaturní bezpilotní letadla se senzorickými hlavicemi.  

Technický popis 

Podsystém pozemní řídící stanice zabezpečuje provádění veškerých úkonů v průběhu 

činnosti systému Skylark, což zahrnuje následující fáze: 

 plánování úkolu; 

 ovládání a sledování UAV letadla; 

 ovládání senzorů; 

 pozorování videa a operaci s videofunkcemi; 

 rozbor a analýza úkolu. 

Pozemní řídící stanici tvoří následující části: 

 řídící pult operátora; 

 zařízení pro přenos dat; 

 pryžový startovací mechanismus (bungee). 
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Podsystém pozemní řídící stanice 

Řídící pult operátora 

Řídící pult operátora představuje uživatelské rozhraní operátor – systém Skylark. 

Zabezpečuje umístění potřebného přístrojového (HW) a ovládacího a řídícího softwaru (SW)  

a všechny funkce, které jsou nezbytné pro správnou činnost sytému. 

Řídící pult operátora tvoří: 

 ergonomická konzola; 

 zodolněný počítač; 

 napájecí zdroje; 

 přídavné kabely. 

 
Obrázek 1: Řídící pult operátora 1 – Ergonomická konzola; 2 – Zodolněný počítač; 3 – Napájecí 

zdroje (interní, externí); 4 – Přídavné kabely 
(zdroj [9]) 

Ergonomická konzola 

Ergonomická konzola představuje lehké, zodolněně pouzdro, jehož pracovní plocha je 

vytvarovaná tak, že zabezpečuje ergonomické rozmístění všech ovládacích prvků, a tím 

efektivní činnost operátora při ovládání systému Skylark. Konstrukce konzoly je založena na 

principu jejího uchopení rukama v takové poloze, kdy všechny ovládací prvky jsou v dosahu 

prstů (Hands On Throttle And Stick), což umožňuje snadnou obsluhu bez potřeby sledování 

dalších prvků. Konstrukce ovládacích prvků (přepínače a ukazatele) je přizpůsobena jejich 

významu a funkci, což usnadňuje činnost operátora. 
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Obrázek 2: Ergonomická konzola 1 – Ergonomická konzola; 2 – Ovládače a ukazatele-pravá část;3 – 
Ovládače a ukazatele-levá část  

(zdroj [9]) 

Zodolněný počítač 

Zodolněný počítač je vybaven LCD displejem s úhlopříčkou 10,4“ a rozlišením 

1024x728 bodů pro zobrazení videa ve vysokém rozlišení. Pozorovací úhel displeje je 

nastavitelný. K napájení slouží vlastní vnitřní baterie nebo externí zdroj společný 

s ergonomickou konzolou. Ovládací a řídící software (SW) tvoří operačním systém 

Windows XP a vlastní aplikace systému Skylark. 

 
Obrázek 3: Zodolněný počítač 1 – Dotyková obrazovka; 2 – Klávesnice; 3 – Touchpad (zdroj [9]) 
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Napájecí zdroj (baterie) 

Napájení ergonomické konzoly zabezpečuje vlastní vnitřní zdroj (baterie), případně 

externí napájení. Vnitřní zdroj tvoří 7-článková Lithium-Ion Polymerová (LiPo) baterie s 

nominálním napětím 26 V. K nabíjení baterie slouží LiPo nabíječka napájena z externího 

zdroje s napětím 12 V. Externí zdroj pracuje s napětím 110/220 V – střídavý proud nebo, 

11 až 31 V – stejnosměrný proud. 

 
Obrázek 4: Napájecí zdroje ergonomické konzoly 1 – Vnitřní baterie; 2 – Transformátor pro vnější 
napájecí zdroj (zdroj [9]) 

Přídavné kabely 

Svazek přídavných kabelů zabezpečuje vzájemné propojení prvků řídícího pultu 

operátora (ergonomická konzola, zodolněný počítač), případně dalších externích zařízení 

potřebných pro činnost systému (přezkoušení, instalace programových aplikací, apod.). K 

tomu jsou kabely vybaveny příslušnými druhy konektorů. 

Zařízení pro přenos dat 

Zařízení pro přenos dat slouží pro zabezpečení veškeré komunikace mezi pozemní 

řídící stanicí (operátorem) a letadlem UAV. Komunikaci systému umožňuje směrová digitální 

trasa, která pracuje se 16-ti kanály, ve dvou přenosových režimech, které jsou volitelné 

operátorem pomocí programové aplikace Skylark: 

 Nezabezpečený režim – systém používá 1 kanál z možných 16-ti. 

 Zabezpečený – systém přeskakuje mezi jednotlivými volnými kanály. 

Maximální dosah zařízení je 15 km podle podmínek přímé viditelnosti (záměrné) mezi UAV 

letadla a GDT. 
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Zařízení pro přenos dat tvoří: 

 modul datového terminálu (GDT) se směrovou anténou; 

 manipulátor; 

 kompas; 

 třínohý stativ s mechanismem otáčení (rotátorem) a kompasem; 

 datový kabel. 

  
Obrázek 5: Zařízení pro přenos dat 1 – Modul datového terminálu (GDT) se směrovou anténou; 2 – 

Manipulátor; 3 – Kompas; 4 – třínohý stativ; 5 – Kabel GSC 
(zdroj [9]) 

Startovací pryžový mechanismus 

Startování miniaturního letadla (UAV) se provádí ručně. K tomu je systém Skylark 

vybaven startovacím (pryžovým) mechanismem, který uděluje UAV rychlost nezbytnou ke 

vzletu. Základním prvkem startovacího mechanismu je pružný pryžový kabel. 

Startovací mechanismus tvoří: 

 pružný pryžový kabel; 

 ocelový kolík s kladivem; 

 padáček pryžového kabelu. 
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Obrázek 6: Startovací mechanismus 1 – Pružný pryžový kabel; 2 – Padáček pro shoz pryžového 
kabelu; 3 – Ocelový kolík pro upoutání pryžového kabelu; 4 – Kladivo 

(zdroj [9]) 

Podsystém miniaturního letadla UAV 

Technický popis 

Letový podsystém systému Skylark tvoří bezpilotní miniaturní letadlo UAV se 

senzorovou hlavicí. Bezpilotní miniaturní letadlo UAV je lehký, elektrický poháněný létající 

prostředek složený z několika dílů z kompozitních materiálů. Let i navigace jsou autonomní 

bez jakýchkoliv přímých požadavků na řízení UAV. Přísná aerodynamická konstrukce 

zabezpečuje široké letové charakteristiky a umožňuje bezpečný a stabilizovaný let  

prostřednictvím širokého rozsahu rychlostí. 

Letadlo UAV má vysoký poměr vztlaku a odporu vzduchu, což umožňuje využití 

maximálního výkonu z baterií a tak získání dlouhé doby letu. Rozměry letadla UAV, těžiště 

spolu s nízkou zátěží křídel a airbagem umožňuje provádění bezpečného přistání metodou 

"Deep stall" (prudké snížení vztlaku). Letadlo UAV charakterizuje velký úhel vzepětí křídel a 

nízké těžiště, které je založeno na umístění konzoly avioniky pod středním křídlem. Toto 

uspořádání přispívá ke stabilizaci UAV při náklonu a dovoluje vysokou úroveň možnosti 

ovládaní pouze využitím výškového a směrového kormidla. 

Letadlo UAV je zkonstruováno z kompozitních materiálů se zaměřením na nízkou 

hmotnost, optimální demontáž pro přenášení, rychlou instalaci, vysokou schopnost přežití a 

nízkou cenu. 

Hlavní části jsou: 

 křídla; 

 motor; 

 konzola s avionikou a senzorovou hlavicí. 
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Při přepravě je miniaturní letadlo UAV uloženo v přepravním vaku, který pojme až tři 

rozložená letadla, což umožňuje snadná rozložitelnost letadla na jednotlivé části. 

 

 
Obrázek 7: Miniaturní letadlo UAV 

(zdroj [9]) 

Křídla 

Let miniaturního letadla UAV ve vzduchu umožňuje konstrukce jeho křídel, která jsou 

jednoduchá, spolehlivá a snadno složitelná a rozložitelná. 

 

 
Obrázek 8: Křídla 1 – Střední křídlo; 2 – Pravé nosné křídlo; 3 – Levé nosné křídlo; 4 – Výškové 
kormidlo; 5 – Ocasní příhradový nosník se směrovým kormidlem 

(zdroj [9]) 
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Rychlou a jednoduchou instalaci a demontáž křídel umožňuje spojování křídel pomocí 

vyztuží a spojovníků. Instalace se provede zacvaknutím spojovníku do výztuže, rozpojení 

křídel se dosáhne dostatečným tahem. 

 

 
Obrázek 9: Spojování křídel 1 – Střední křídlo; Levé nosné křídlo; 3 – Hlavní výztuž s otvorem pro 

spojovník; 4 – Spojovník 

(zdroj [9]) 

Ovládaní miniaturního letadla ve vzduchu umožňuje výškové a směrové kormidlo s 

vestavěnými servomotory. Jejich konstrukce je jednoduchá, spolehlivá a snadno a rychle 

složitelná pomocí upravených konektorů a zámků. 

 

 
Obrázek 10: Kormidla 1 – Výškové kormidlo s upraveným konektorem a zámkem; 2 – Směrové 

kormidlo 

(zdroj [9]) 
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Motor 

Motor miniaturního letadla UAV je připojen na přední část středního křídla a tvoří jej 

elektromotor s redukčním převodem o výkonu asi 600 až 700 W, který se převádí na tah 

pomocí dvoulisté vrtule. Napájení motoru zabezpečuje baterie o napětí 19 až 29 V, která je 

uložena v konzole avioniky. 

 
Obrázek 11: Motor miniaturního letadla UAV 1 – Motor s dvoulistou vrtulí; 2 – Baterie;  

3 – Uložení baterie 
(zdroj [9]) 

Konzola s avionikou a senzorovou hlavicí 

Konzola s avionikou a se senzorovou hlavicí je zavěšena pod středním křídlem. Je 

rozdělena na tří části – přední, střední a zadní. V přední části je uložena senzorová hlavice, ve 

stření a zadní části je uložena vlastní avionika. 

  
Obrázek 12: Konzola avioniky se senzorovou hlavicí 1 – Střední část, 2 – Zadní část; 3 – přední část 

– senzorová hlavice ; 4 – airbag 

(zdroj [9]) 
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Avionika ve střední části zahrnuje následující prvky: 

 přijímač GPS s anténou; 

 vzdušný datový systém (VDS): 

 senzor rychlosti vzduchu; 

 barometrický senzor nadmořské výšky; 

 elektrický konektor pro přenos proudu a dat; 

 červená kontrolka LED; 

 letový počítač (FCC); 

 inerciální měřící jednotka - senzory (IMU); 

 napájecí jednotka (PDU); 

 baterie; 

 zařízení k přenosu dat (ADT); 

 servomotor airbagu s kompresorkem airbagu; 

 mechanické a elektrické rozhraní pro senzorovou hlavici. 

Zadní část konzoly avioniky obsahuje: 

 hlavní přepínač On/Off (Vypnuto/Zapnuto); 

 bezpečnostní přepínač motorů. OnOff (Zapnuto/Vypnuto); 

 konektor; 

 anténa pro přenos dat; 

 kryt zadní části konzoly avioniky. 

Senzorová hlavice 

Účelem senzorové hlavice je plnění hlavního poslání systému Skylark, kterým je 

vedení cíleného průzkumu důležitých prostorů a objektů. Hlavice je charakterizována nízkou 

hmotností, vysokým rozlišením a značným rozsahem vychýlení od podélné i od příčné osy. 

 

Obrázek 13: Rozsah vychýlení senzorové hlavice 1 – Podélná osa; 2 – Příčná osa 

(zdroj [9]) 
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Složení senzorové hlavice 

Senzorovou hlavici je možné rozdělit na tři hlavní části, jimiž jsou: 

 motorická část; 

 elektronická část; 

 senzorová část. 

Motorickou část tvoří dva stejné elektromotory, které jsou napájeny stejnosměrným 

proudem a zabezpečují pohyb senzorové hlavice v podélné a příčné ose a dva gyroskopy, 

které zabezpečují stabilitu záměrné. 

Elektronickou část tvoří čtyři elektronické karty a dva komunikační kanály. 

Čtyři elektronické karty zahrnují: 

 Základní desku, která se nachází v zadní části senzorové hlavice a zahrnuje rozhraní s 

kartou počítače senzorové hlavice (CCP) drivery pro gyromotory a enkodery. 

 Kartu počítače senzorové hlavice, která se nachází rovněž v zadní části hlavice. 

 Kartu na ose gyroskopu (příčné) pro ovládání stoupání a klesání letadla. 

 Kartu na ose gyroskopu (podélně) pro ovládaní náklonu letadla. 

Dva komunikační kanály zahrnují: 

 Kanál pro spojení řídícího počítače (FCC) s počítačem senzorové jednotky (PCC). 

 Kanál pro spojení řídícího počítače (FCC) s kamerou. 

Senzorovou část tvoří denní kamera a noční kamera. 

Denní kamera má rozlišení 720 x 576 pixelů a zorné pole od 4,6°do 46°. Rychlost 

pohybu ve vodorovné i svisle rovině je 150° za sekundu. Hmotnost kamery je 880 g. 

Noční kamera FLIR s rozlišením 384 x 280 pixelů je vybavená nechlazeným 

mikrobolometrickým senzorem pracujícím v spektrálním rozsahu 8 až 12 mikronů. Rozsah 

zorného pole je od 17° do 23°, přičemž zaostření se nastavuje před letem a v průběhu letu jej 

není možné měnit. Kamera má možnost nastavitelné polarity. Pro uvedení do činnosti je 

potřebná doba 30 sekund. [9] 

 



68 

Příloha 4 Režimy letu 

Režimy letu 

Veškeré součásti UAV - letové i navigační jsou zcela autonomní a využívají 

následující letové a senzorické režimy: 

 Let po trase (Route): 

UAV prolítává mezi sestavou bodů na trase. 

 Kroužení (Hold): 

UAV krouží nad oblastí aktuální polohy a udržuje stávající nadmořskou výšku. 

 Let nad zadaný bod (Fly To Coordinate - FTC): 

UAV letí nad bod se zadanými souřadnicemi. 

 Navedení kamerou (Camera Guide): 

UAV prolítává a křižuje oblast podle záměrné (osy) senzoru (kamery). 

 Návrat na přistání (Return Home - RH): 

UAV poletí do přednastavené polohy a po dosažení této polohy se vrátí na přistání. 

 Automatický návrat na přistání (Automatic returning home - RH): 

UAV provede automaticky postup přistání tak, že propočítá směr a rychlost větru a 

navede se na sestupnou část dráhy letu pro přistání ve větru. 

 Bez spojení (No Communication): 

UAV provede 50 m výstup pro zlepšení příjmu spojení a vrací se na přistání do oblasti 

s přednastavenou polohou. 

 Zamíření na zadaný bod (Point To Coordinate - TC): 

Senzor UAV se zamíří do polohy zadané souřadnicemi. 

 Okamžité přistáni (Recovery). 

 Přistání (Landing): 

UAV provede manévr „Prudké snížení vztlaku“ a nafoukne svůj airbag pro zmírnění 

přistání. 

Při ukončení úkolu se UAV vrací nezávisle do svého předem daného přistávacího 

bodu na trase (WP) a provede automaticky postup přistání. Tyto automatické možnosti UAV 

spolu s přiměřeně snadným a jednoduchým rozhraním člověk-stroj na pozemní základně, 

tvoří systém, který nevyžaduje vysoké dovednosti operátora nebo dlouhý výcvikový proces 

jeho osádky. 

Systém Skylark je určen pro zařazení do výzbroje průzkumných jednotek 

mechanizovaných praporů a dělostřeleckého oddílu. Obsluhu systému tvoří dva muži.  
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Příloha 5 Podmínky pro používání systému Skylark 

Obecně 

Provozní teplota - 20 až + 50°C 

Napájení řídící pult – určený bateriový box/externí napájecí 

zdroj 

UAV – určený bateriový box 

Napětí baterií 27 V (jmenovité) 

Minimální napětí pro vzlet 27,5 V 

Minimální napětí pro let 25 V 

Mezní pokles napětí 21 V - vypnutí motoru 

19 V – UAV provede automatické okamžité 

přistání 

Přesnost přistání do 50 m od zadaného bodu 

Vzletová oblast trychtýřová oblast 

GCS 

Úhel natočení manipulátoru antény +/- 200° od středové osy 

Dosahy antén 3 km – krátká všesměrová 

6 km – dlouhá všesměrová 

10 km – směrová 

Směr vzletu Směr větru 

Parametry všesměrové antény kužel svazku – 16° 

Elevace osy kužele +3,5° 

UAV 

Hmotnost 6,3 kg – denní konfigurace 

6,5 kg – noční konfigurace 

Výdrž v letu až 150 min. 

Rychlost letu 43 km/hod – minimální 

68 km/hod – střední 

56,54 mil za hodinu – maximální 

Klouzavý poměr při zastavení 1:15 

Maximální nadmořská výška 4 570 m 

Letová výška - 400 až + 1200 m od výšky GCS 
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Povětrnostní podmínky 

Směr vzletu vždy proti větru 

Maximální rychlost větru při vzletu 12,8 m/s 

Srážky drobný déšť 
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Příloha 6. Základní druhy preventivní údržby 

Tabulka 1: Souhrnný přehled meziúdržbových norem jednotlivých druhů údržby, jejich cíl a čas 

potřebný k provedení. 

Poř. 

čís. 
Druh údržby 

Meziúdržová 

norma 

(periodičnost) 

Cíl údržby Potřebný čas 

1 

KONTROLNÍ 

PROHLÍDKA 
PŘED 

POUŽITÍM 

Před každým 
použitím 

Kontrola technického stavu, úplnosti 

a připravenosti systému k použití 
v rámci přípravy na plnění 

stanoveného úkolu.  

Do 15 min  

2 
ÚDRŽBA PO 

POUŽITÍ 

Po splnění 

stanoveného úkolu 

Ověření a zajištění způsobilosti a 

připravenosti systému k dalšímu 
používání (plnění úkolů) při 

dodržení zásad bezpečnosti provozu. 

Očištění systému a jeho jednotlivých 

částí, kontrola technického stavu, 
zejména těch částí, které jsou 

funkčně nejvíce zatěžovány nebo 

přímo ovlivňují bezpečnost provozu, 
odstranění zjištěných závad silami 

obsluhy a prostředky z výbavy 

systému, dobití akumulátorových 
baterií. 

Do 20 min 

(mimo 

provedení 

případných 
oprav a dobití 

baterií) 

3 
ZÁKLADNÍ 

ÚDRŽBA 

2x za měsíc, před 

zahájením prací k 

přípravě pro použití 
v letním nebo 

zimním období a po 

hromadném návratu 

ze cvičení 

Zajistit trvalou provozuschopnost a 

připravenost systému k bezpečnému 

plnění úkolů. Odstranění nedostatků 
v úplnosti a funkčnosti výbavy a 

příslušenství a odstranění poruch 

vzniklých na systému v průběhu 
předchozího používání, které 

nemohla obsluha odstranit vlastními 

silami a prostředky z výbavy 

systému (jedná se o poruchy, které 
svým významem a rozsahem neměly 

dopad na bezpečnost provozu a 

použitelnost systému). 

Do 30 min 

4 
TECHNICKÁ 
ÚDRŽBA č. 1 

1x za rok 
Funkční zkouškou a celkovou 

kontrolou zjistit skutečný technický 

stav systému a uvést jej do souladu 

se stanovenými technickými 
podmínkami a požadavky kladenými 

na jeho užitkové vlastnosti. Provést 

seřízení stavitelných rozměrů a vůlí, 
vyměnit díly s kratší životností. 

Ověřit použitelnost a úplnost výbavy 

a příslušenství, popř. doplnit 

(obměnit) nářadí a náhradní díly. 
Odstranit všechny zjištěné závady a 

obnovit místně poškozenou 

povrchovou ochranu komponent 
systému. 

Do 45 min 

5 
TECHNICKÁ 

ÚDRŽBA č. 2 
1x za 2 roky 
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6 

ZVLÁŠTNÍ 

DRUHY 

ÚDRŽBY - 
příprava na 

sezónní provoz 

Příprava pro 

použití v letním 

období: 
Od 15.3. do 30.4. 

Příprava pro 

použití v zimním 

období 
Od 15.9. do 30.10. 

Provést na systému kontrolní úkony 

umožňující jeho bezpečné a 
spolehlivé použití ve specifických 

provozních podmínkách daného 

ročního období; provedením 
kontroly technického stavu a 

odstraněním zjištěných závad 

připravit systém opět k použití v 

běžném provozu. 

Podle obsahu 
a rozsahu 

nařízených 

prací 

 


