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Seznam zkratek, akronymů a definic 

A (Area) 

Plocha (pátrání). 

AAHRS (Attitude, Altitude and Heading Reference System) 

Referenční systém Poloha, Nadmořská výška a Kurs. 

AGL (Above Ground Level) 

Symbol používaný k označení výšky nad úrovní země.  

ASL (Above Sea Level) 

Symbol používaný k označení nadmořské výšky. 

AT (Angle of Turn) 

Úhel zatáčky. 

Autonomní letadlo 

Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu. 

B (Bearing) 

Směrník. 

C (Ceiling) 

Dostup. 

CAA (Civil Aviation Authority) 

Úřad pro civilní letectví. 

CC (Control Center) 

Středisko řízení; místo řízení UA. 

CCD (Charge-Coupled Device) 

Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace. 

Cestovní hladina (Cruising level)  

Hladina dodržovaná letadlem během značné části letu. 

CS (Cruising Speed) 

Cestovní rychlost. 
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CTR (Control Zone) 

Řízený okrsek. Část vzdušného prostoru v těsném okolí letiště. 

D (Distance) 

Vzdálenost. 

DA (Dispersion Angle) 

Úhel rozptylu. Úhel od předpokládaného směru pohybu, jehož vrchol se nachází v LKP. 

DMMC (Direction of Movement of Missing Person)  

Směr pohybu pohřešované osoby. 

Dohlednost (Visibility)  

Pro letecké účely je za dohlednost považována větší z: 

a) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí 

černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země; a  

b) největší vzdálenosti, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí 

světla o svítivosti přibližně 1000 cd. 

DT (Daytime) 

Denní doba. 

Drone 

Slangový výraz pro bezpilotní letadlo používány hlavně v USA (překlad – trubec, bzučák). 

E (Endurance) 

Vytrvalost – maximální doba letu. 

EASA (European Aviation Safety Agency) 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. 

EU (European Union) 

Evropská unie. 

FAA (Federal Aviation Administration) 

Agentura ministerstva dopravy Spojených států amerických v úloze státního leteckého úřadu 

s pravomocí regulovat a dohlížet na všechny aspekty civilní letecké dopravy nad územím 

USA. 

FL (Flight Level)  

Letová hladina. Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému 

základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních takových hladin 

stanovenými tlakovými intervaly. 
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FLIR (Forward Looking InfRared) 

Termovizní (kamera). 

ft (Feet) 

Stopy (délková míra). 1 ft = 0,305 m 

GPS (Global Positioning System) 

Globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany USA.  

Hladina (Level)  

Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, 

nadmořskou výšku nebo letovou hladinu. 

ICAO (International Civil Aviation Organization) 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Mezivládní organizace přidružená k OSN, která 

pomáhá regulovat mezinárodní civilní letectví. 

IZS 

Integrovaný záchranný systém. 

Komunikace datovým spojem (Data link communications)  

Forma spojení používaná pro výměnu zpráv prostřednictvím datového spoje. 

Kurz (Heading)  

Směr, do něhož směřuje podélná osa letadla, vyjádřený ve stupních od severu (zeměpisného, 

magnetického, kompasového nebo síťového). 

Let VFR (VFR flight)  

Let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti.  

Letadlo (Aircraft)  

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 

reakcemi vůči zemskému povrchu. 

Letiště (Aerodrome)  

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď 

zcela, nebo z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.  

Letištní provoz (Aerodrome traffic)  

Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. 

Letoun (Aeroplane)  

Letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil 

na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé.  
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Letová cesta (Airway)  

Řízená oblast nebo její část, zřízená ve formě koridoru, vybavená radionavigačními 

zařízeními.  

Letový plán (Flight plan)  

Předepsané informace vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované 

stanovištím řízení letového provozu.  

Letový provoz (Air traffic)  

Všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště. 

LKP (Last Known Position) 

Poslední známa pozice. Místo dané zeměpisnými souřadnicemi, kde byl naposled viděn 

objekt pátrání. 

MALE (Medium-Altitude, Long-Endurance) 

Kategorie UA, která se vyznačuje střední operační výškou letu a dlouhou vytrvalostí.  

MC (Meteorological Conditions) 

Meteorologické podmínky – počasí. 

Model letadla 

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. 

MPC (Missing Person Category) 

Kategorie pohřešované osoby. 

MSL (Mean Sea Level) 

Střední hladina moře. 

Nadmořská výška (Altitude) 

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od střední 

hladiny moře (MSL). 

Nebezpečný prostor (Danger area)  

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti 

nebezpečné pro let letadla.  

NM (Nautical Mile) 

Námořní míle (délková míra). 1 NM = 1,852 km 
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Noc (Night)  

Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný 

časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad. 

Ohlašovna letových provozních služeb (Air traffic services reporting office)  

Stanoviště zřízené k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových 

plánů předkládaných před odletem. 

Omezený prostor (Restricted area)  

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo teritoriálními vodami státu, ve 

kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.  

OR (Operation Range) 

Akční rádius. 

P (Period) 

Doba trvání; časový úsek. 

POC (Probability of Containment) 

Pravděpodobnost výskytu (oblast pravděpodobností). 

POD (Probability of Detection) 

Pravděpodobnost detekce. 

POS (Probability of Success) 

Pravděpodobnost úspěchu. 

Přistávací plocha (Landing area)  

Část pohybové plochy, určená pro přistání nebo vzlety letadel.  

Radiotelefonie (Radiotelephony)  

Způsob radiového spojení určeného pro výměnu informací hlasem. 

RC (Radio Controlled) 

Rádiem řízeny (např. model letadla). 

RNAV (Area navigation)  

Prostorová navigace. Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv 

požadované letové dráze, v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo 

v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího. 

SAR (Search and Rescue) 

Pátrání a záchrana. 
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ST (Sensor Type) 

Typ senzoru. 

TAS (True Air Speed) 

Pravá vzdušná rychlost. Rychlost, kterou se letadlo pohybuje vůči vzduchu. 

TM (Time of Missing) 

Doba trvání pohřešování. 

TO (Track Offset) 

Boční odchylka od směru pohybu. 

TL (Track Line)  

Průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr se v kterémkoliv bodě obvykle 

vyjadřuje ve stupních, měřených od severu (zeměpisného, magnetického nebo síťového).  

Traťový bod (Track Point, Waypoint)  

Specifikovaná zeměpisná poloha, používaná ke stanovení tratě prostorové navigace nebo 

dráhy letu letadla používajícího prostorovou navigaci. 

TT (Terrain Type) 

Typ terénu. 

TV 

Televize, televizní. 

UA (Unmanned Aircraft) 

Bezpilotní letadlo. Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. V mezinárodním kontextu 

se jedná o nadřazenou kategorii dálkově řízených letadel, autonomních letadel i modelů 

letadel. 

UAS (Unmanned Aircraft System) 

Bezpilotní systém. 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. 

ÚCL 

Úřad pro civilní letectví. 

V (Velocity) 

Rychlost. 
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VFR (Visual Flight Rules) 

Symbol používaný k označení pravidel letu za viditelnosti.  

VMC (Visual Meteorological Conditions) 

Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti.  

Vzdušné prostory letových provozních služeb (Air traffic services airspaces)  

Abecedně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, uvnitř kterých mohou být 

prováděny určité druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní služby a pravidla 

provozu.  

W (Width) 

Šířka snímaného pásu zemského povrchu. 

WD (Wind Direction) 

Směr větru. 

Zakázaný prostor (Prohibited area)  

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pevninou nebo nad teritoriálními vodami státu, ve 

kterém jsou lety letadel zakázány.  
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Seznam použitého značení 

A  Plocha (pátrání) v [km
2
] 

AL  Délka oblouku kruhové výseče v [m] nebo [km] 

ASL  Nadmořská výška v [m] nebo [ft] 

AT  Úhel zatáčky [°] 

ax  Zrychlení (ax - v ose x) v [m/s
2
] 

B  Směrník v [°] 

BGC  Hranice zaručené komunikace v [km] 

C  Dostup v [m] nebo [ft] 

CS  Cestovní rychlost v [km/h] 

c   Délka oblouku zatáčky 

D   Vzdálenost od vztažného bodu v [m] nebo [km] 

d  Zorný úhel - diagonální vzdálenost [m] 

DA  Úhel rozptylu v [°] 

DMMC Směr pohybu pohřešované osoby v [°] 

DT   Denní doba 

E  Vytrvalost v [min] nebo [hod] 

f  Ohnisková vzdálenost v [mm] 

G  Násobek přetížení 

H   Výšku letu vzhledem k vztažnému bodu v [m] nebo [ft] 

HAGL  Výška letu nad terénem v [m] nebo [ft] 

HASL  Výška letu nad úrovní moře v [m] nebo [ft] 

HD  Horizontální vzdálenost od LKP v [m] nebo [km] 

j   Pořadí (v řadě) otočného bodu 

k   Pořadí (v řadě) traťového úseku 

L  Délka plochy pátrání v [m] nebo [km] 

M  Mobilita v [hod] 

m  Počet UA ve skupině 

MC  Meteorologické podmínky – počasí 

MPC  Kategorie pohřešované osoby 

N  Počet paralelních přeletů  

n  Crop faktor 

o  Koeficient překrytí 

OR  Operační / akční rádius v [m] nebo [km] 
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P  Doba trvání v [min] nebo [hod] 

POC   Pravděpodobnost výskytu (oblast pravděpodobností) 

POD   Pravděpodobnost detekce 

POS   Pravděpodobnost úspěchu 

PSj  Místo hledání 

ps  Statický tlak v [hPa] 

pt  Celkový (statický + dynamický) tlak v [hPa] 

R  Délka tratě [km] 

r   Poloměr zatáčení [m] 

S  Rychlost pohybu pohřešované osoby v [km/h] 

ST  Typ senzoru 

stVi  Stupeň vrcholu grafu 

s   Rozestup mezi UA v [m] 

T  Teplota okolního vzduchu v [°C] 

Tk  Traťový úsek v [km] 

TAS  Pravá vzdušná rychlost v [km/h] 

TM  Doba trvání pohřešování v [min] nebo [hod] 

TO  Boční odchylka od směru pohybu v [m] nebo [km] 

TPj  Otoční bod tratě 

TT  Typ terénu 

t  Čas ve formátu [hh:mm] 

V   Rychlost letu (vztaženo k zemskému povrchu) v [km/h] 

Vmax  Maximální rychlost v [km/h] 

Vmin  Minimální rychlost v [km/h] 

VRB  Proměnlivý směr větru (variable) 

vz   Vertikální rychlost (stoupání / klesání) v [m/s] 

W   Celková šířka snímaného pásu zemského povrchu v [m] 

WD  Směr větru v [°] 

w   Šířka snímaného pásu zemského povrchu v [m] 

we   Efektivní šířka snímaného pásu zemského povrchu v [m] 

 

α  Zorný úhel (diagonálně) v [°] 

β  Zorný úhel (horizontálně) v [°] 

β  Směr letu (bearing, track) v [°] 

γ  Zorný úhel (vertikálně) v [°] 
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δ  Úhel snímání terénu vzhledem k horizontu v [°] 

ε  úhel náklonu v zatáčce [°] 

η  Směr větru v [°] 

θ  Směrník od vztažného bodu v [°] 

λ  Zeměpisná délka [°] 

φ  Zeměpisná šířka [°] 

ψ  Kurz letu (heading) v [°] 

ω  Úhlová rychlost (ωx - v ose x) v [rad] 

 

 



 Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 

  

 

 Insti tut dopravy Fak ulty strojní  VŠB –  Technické uni verzity v Ostravě  

 12  

1. Úvod 

Využití bezpilotních letadel (UA) pro různé vojenské a civilní účely se stává v současné době 

samozřejmostí. Převládající část dnešních bezpilotních systémů (UAS) se využívá hlavně pro 

vojenské průzkumné a útočné účely. Se vzrůstajícím počtem vhodných konstrukcí 

bezpilotních systémů bude stoupat jejích využití pro pátrací a záchranné akce, monitorovací 

lety liniových staveb a různé další akce humanitárního charakteru (např. při povodních nebo 

zemětřeseních), kde bude vhodné a možná i nezbytné použití více bezpilotních letadel 

najednou. Tak jako u pilotovaných, tak i v případě bezpilotních letadel nasazení skupiny 

letadel zvyšuje efektivitu a rychlost plnění úkolů. 

Pátrání po pohřešovaných osobách v terénu je jednou z oblastí, kde použití skupiny 

bezpilotních letadel může vést k těm nejvíce ceněným přínosům – záchraně lidských životů. 

V dnešní době převážná část pátracích akcí po pohřešovaných osobách se provádí pomoci 

pěších pátracích týmů s přispěním vzdušných pilotovaných prostředků, nejčastěji helikoptér. 

Pozemní pátrací jednotky se vyznačují vysokou pravděpodobností detekce (POD) při 

prohledávání malých ploch malou rychlosti. K prohledání velkých ploch, tak aby bylo 

zaručené včasné nalezení hledané osoby, která může být zraněná anebo jinak ohrožena na 

životě, je nutné mít k dispozici velkých pátracích týmů. Pozemní pátrání je navíc omezeno 

samotným terénem plochy pátrání, počasím a denní dobou. Vzdušné pilotované prostředky se 

vyznačují sice nižší POD, avšak umožňuji prozkoumat rozsáhle plochy za kratší čas. Jejími 

hlavními nedostatky jsou omezení plynoucích z počasí nad plochou pátrání, denní doby 

a samotným terénem plochy pátrání. Přestože jsou vybaveny technickými prostředky 

umožňující detekci pohřešované osoby, určité detaily terénu však nejsou prozkoumávány. 

Malá bezpilotní letadla, vybavená vhodnými senzory, vyplňují prostor využití mezi 

pozemními pátracími týmy a vzdušnými pilotovanými prostředky. Malá UA, v závislosti na 

konstrukci, můžou pátrat jak na rozsáhlých plochách, tak i prozkoumávat detaily terénu ploch 

pátrání. 

Tato práce se věnuje problematice managementu řízení malých UA při provádění společných 

pátracích a monitorovacích úkolů se zaměřením se na pátrání po pohřešovaných osobách. 

Úkolem této práce je rozbor stávajícího stavu řešení této problematiky, rozebrat a navrhnout 

možnou metodiku řešení a ověřit ji na několika příkladech. Hlavním cílem a výsledkem táto 

práce je navržený teoretický matematický model jako i praktický model pátrání ve 

specifických prostorech pátrání pro Xpress software. Dílčími výsledky a nedílnou součástí 

této práce jsou navržené algoritmy k určení ploch pátrání, k určení vhodné trajektorie letu 

a algoritmus samotného pátrání skupiny malých bezpilotních letadel. Práce taktéž navrhuje 

další postup výzkumu a řešení této problematiky. 
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2. Přehled současného stavu řešené problematiky 

2.1 Rozdělení a směry řešené problematiky 

Bezpilotní letadlo je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat 

samostatně pomocí naprogramovaných letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických 

autonomních systémů. Bezpilotní letadla se nejvíce používají v armádě k průzkumným 

i útočným letům. Bezpilotní letadla se používají také k mnoha civilním úkolům, například 

k hašení požárů, policejnímu sledování a pátrání nebo průzkumu terénu. Bezpilotní letouny se 

využívaly a dodnes využívají při fotografování ze vzduchu. Mezi bezpilotní letadla by se daly 

počítat také rádiem ovládané modely letadel. 

První bezpilotní letoun byl z roku 1916 od profesora Archibalda Montgomeryho Lowa 

a jmenoval se Aerial Target (Vzdušný cíl). Následovalo mnoho letadel řízených na dálku, 

včetně Hewitt-Sperry Automatic Airplane, vyrobené během první světové války v USA. 

Během druhé světové války to bylo např. letadlo PB4Y-1 (BQ8), rádiem řízená B-24 

Liberator, při jejíž akci „Aphrodite“ zahynul Joseph P. Kennedy, Jr., starší bratr Johna 

Fitzgeralda Kennedyho, pozdějšího 35. prezidenta USA [1]. 

V příštích deseti letech prostředky vynaložené na pořízení bezpilotních letadel ve světě 

vzrostou ze 4,9 miliardy dolarů ročně na 11,5 miliardy dolarů [2]. Minimálně po tuto dobu 

stále povedou vojenské bezpilotní stroje. Rozvíjet se však budou i bezpilotní letadla 

využívaná pro civilní účely. Tři čtvrtiny bezpilotních letadel budou operovat v USA. Druhým 

největším trhem bude Evropa, těsně sledovaná asijsko-pacifickým regionem. 

2.1.1 Legislativa týkající se UA a UAS v ČR 

Letecký předpis L 2, pravidla létání, v Doplňku X definuje bezpilotní systémy: 

Bezpilotní letadlo (UA) - Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě.1 

Bezpilotní systém (UAS) - 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.  

Autonomní letadlo – bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu. 

Model letadla - 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. [3] 

Dále v tomto předpisu je uvedeno, že let bezpilotního letadla smí být prováděn jen takovým 

způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku 

na zemi a životního prostředí. Za provedení bezpečného letu, včetně předletové přípravy 

a kontroly, je odpovědná osoba, která bezpilotní letadlo dálkově řídí nebo není-li bezpilotní 

letadlo dálkově řiditelné (bez ohledu na úroveň automatizace systému řízení letu), která jej 

                                                
1 V mezinárodním kontextu se jedná o nadřazenou kategorii dálkově řízených letadel, autonomních letadel 

i modelů letadel; pro účely Doplňku X se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů 

letadel s maximální hmotností nepřesahující 20 kg. 



 Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 

  

 

 Insti tut dopravy Fak ulty strojní  VŠB –  Technické uni verzity v Ostravě  

 14  

vypustila do vzdušného prostoru. Protože pro účely Doplňku X se pro odpovědnou osobu 

používá termín „pilot“ bude tento termín použit i v kontextu této práce. 

Podle tohoto předpisu pilot odpovídá za to, že: 

a) bezpilotní systém bude používán pouze k účelu, ke kterému byl konstruován 

a vyroben, případně, k němuž byl schválen ÚCL (Úřad Civilního Letectví); a 

b) bude provozovat pouze bezpilotní systém, jehož způsob použití a technické 

parametry jsou v souladu s požadavky, které tento předpis (doplněk) obsahuje, 

nestanoví-li ÚCL jinak. [3] 

Ustanovení o bezpečnosti je pak v dalším textu Doplňku X rozšířeno o povinnosti týkající se 

možnosti ukončení letu. Bezpilotní letadlo musí, a model letadla s maximální hmotností 

0,91 kg až 20 kg by měl, pilotovi umožnit za okolností, které by mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti, zasáhnout do průběhu letu nebo let ukončit. Bezpilotní letadlo s maximální 

hmotností větší než 0,91 kg musí být, podle tohoto předpisu, vybaveno vestavěným 

bezpečnostním systémem, který při poruše provede ukončení letu. Je nutné mít na vědomí, že 

použití automatických systémů řízení letu nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné 

provedení celého letu. 

Vzdušný prostor je podle ICAO rozdělen do 7 tříd A ÷ G, přičemž v ČR se používají čtyři 

třídy vzdušného prostoru: třídy C, D, E a G. Pro účely této práce, z pohledu používání 

vzdušného prostoru k létání bezpilotního letadla, budeme uvažovat pouze s prostorem třídy G 

bez dalších omezení. Tento prostor sahá od země do 1 000 ft (300 m) AGL mimo CTR 

řízených letišť. Let bezpilotního letadla smí být ve vzdušném prostoru třídy G prováděn jen 

vně oblaků. 

 

Obr.  1 Rozdělení vzdušného prostoru v ČR; zdroj: [4] 
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Provozovat bezpilotního letadla lze v ČR pouze za podmínek vyjmenovaných v Dodatku X 

předpisu L2, mimo jiné, bezpilotní letadlo a pilot bezpilotního letadla podléhají evidenci 

ÚCL. 

Bezpilotní letadlo se, s výjimkou kdy ÚCL povolí jinak, nesmí:  

i) v průběhu vzletu a přistání přiblížit k jakékoliv osobě jiné než jeho pilot na 

horizontální vzdálenost menší než 50 m; 

ii) za letu přiblížit k jakékoliv osobě, prostředku nebo stavbě, které nejsou součástí 

předmětného provozu, na horizontální vzdálenost menší než 100 m; 

iii) za letu přiblížit k jakémukoliv hustě osídlenému prostoru na horizontální 

vzdálenost menší než 150 m. 

Minima uvedená pod body i) a ii) se nevztahují na společné létání více bezpilotních letadel 

a na osoby přímo zapojené do provozu bezpilotních systémů za předpokladu předchozí 

dohody zúčastněných pilotů a osob. [3] 

 

Tab.  1 Podmínky pro provoz bezpilotního letadla (Dodatek X předpisu L2); zdroj: [3] 
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Bezpilotní letadlo musí být vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem („failsafe“ 

systém), který při poruše provede ukončení letu. 

Provoz bezpilotního letadla musí být v souladu s platnými právními předpisy jako např.: 

Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem č. 310/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného 

zdraví č. 258/2000 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/2003 

Sb., Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon 

o vodách č. 245/2001 Sb., Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.1.2 Legislativa týkající se UA a UAS mimo ČR 

Bezpilotní letadla a bezpilotní systémy zažívají ve světě velký boom. Rozvoj UA a UAS je 

samozřejmě tažen hlavně vývojem pro potřeby ozbrojených a bezpečnostních složek. Již teď 

je v ozbrojených silách USA ve výcviku více pilotů UA než pilotů stíhačů a bombardérů 

dohromady. V samotných Spojených státech přibližně 50 společností, univerzit a vládních 

organizací vyvíjí a produkuje přes 155 typů bezpilotních letadel [5]. Bezpilotní letadla se 

objevují v různých podobách a velikostech od mikro až po letadla s rozpětím křídel větším 

než Boeing 737, prozatím stále s pilotem zodpovědným za řízení UAS. Kromě vojenského 

využití UA/UAS stále více nacházejí uplatnění i při ostraze hranic, pro vědecké výzkumné 

činnosti, monitorování životního prostředí, letecké fotografování, monitorování 

v zemědělství, pro účely reklamy, ale i ke komunikačním a vysílacím účelům. Bezpilotní 

systémy mají vyšší účinnost, šetří peníze, zvyšují bezpečnost a dokonce i zachraňuji lidské 

životy. Certifikace a provoz UAS jsou rozdílné v případě, že je provozovatel z veřejného 

sektoru nebo soukromá osoba. 

V USA obecně platí, že pro provozování UAS je nutné mít osvědčení o letové způsobilosti 

a piloti UA musí mít patřičnou licenci (osvědčení). Určitým návodem pro povolování 

provozování UAS je dokument Federal Aviation Administration (Unmanned Aircraft Systems 

Operations in the U. S. National Airspace System – Interim Operational Guidance) [6]. 

V některých případech lze řídit UA i bez pilotního průkazu. Řídit UA pilotem bez pilotního 

průkazu lze například malé UA létající v příslušných vzdušných prostorech (třídy G), pod 

určitou nadmořskou výškou (a do 400 ft AGL) a za přísné dodržení podmínky přímého 

vizuálního kontaktu s UA (ne větší než 1 NM). Lety musí být prováděny ve dne a ne blíže než 

5 NM od jakéhokoliv letiště nebo heliportu. Použití kamer, radarů a různých senzorů 

na palubě UA podléhá silné regulaci. UAS musí být vybaveny nezávislými systémy 

umožňujíce ukončit let v zájmu bezpečnosti manuálně nebo automaticky při ztrátě spojení.  

V EU je situace kolem UA a UAS řešena aplikací nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1592/2002. Toto nařízení je následně transformováno do národních zákonů a předpisů, 

takže se dá říci, že situace v různých státech EU je více, čí méně stejná jako u nás, 

samozřejmě s přihlédnutím na národní specifika (zejména týkající se kategorií vzdušného 

prostoru). Dalším významným dokumentem týkajícím se certifikačních postupů je dokument 

EASA E.Y013-01, Policy Statement Airworthiness Certification of Unmanned Aircraft 

Systems (UAS). 

Přestože civilní letectví je založeno na představě, že za provedení letu odpovídá pilot 

na palubě letadla, ICAO vzalo v úvahu technický a technologický vývoj UAS a vydalo k této 

problematice oběžník Cir 328 AN/190, Unmanned Aircraft Systems (UAS). 
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2.1.3 Bezpilotní letadla a bezpilotní systémy v ČR 

V ČR historicky existuje technologická i znalostní základna týkající se stavby bezpilotních 

letadel. Vždyť již v ozbrojených silách bývalého Československa se používal, a doteď se 

používá, bezpilotní průzkumný systém SOJKA III, jehož historie sahá do osmdesátých let 

minulého století. Jeho původní systém bezpilotního terče Sojka-V létal v poloautomatickém 

režimu, rychlostí 180 km/h, ve výšce až 1 000 m AGL a měl dolet 5 km a výdrž 60 minut [7]. 

Vzlet se vykonával pomocí raketového katapultu a prostředek přistával na lyžovém podvozku 

popřípadě padákem. 

 

Obr.  2 Bezpilotní terč Sojka-V (1981 – 1991); zdroj: [7] 

V současnosti státní podnik LOM Praha, respektive jeho odštěpný závod Vojenský technický 

ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO)
2
, nabízí několik druhů bezpilotních 

systémů vyjmenovaných a popsaných dále v textu této práce. 

2.1.3.1 Bezpilotní systém Sojka-III/TV (TVM) 

Bezpilotní systém Sojka-III byl navržen k vzdušnému optickému průzkumu do taktické 

hloubky, tzn. do vzdálenosti 60 – 100 km od místa vzletu. UA startuje z rampy pomocí 

raketového urychlovače a přistává na lyžovém podvozku nebo padákem. Vzletová hmotnost 

UA je 145 kg, přičemž užitečná zátěž může mít hmotnost 20 až 25 kg. 

Programový let UA Sojka-III je možno plánovat před vzletem anebo v jeho průběhu, přičemž 

systém umožňuje vytvořit předem až 4 varianty tratě letu, které se mohou podle potřeby 

v průběhu letu využívat. Navigační systém je založen na systému GPS. Během letu je na 

monitorech v řídicím stanovišti zobrazován obraz z palubní TV kamery v reálném čase 

a obraz polohy bezpilotního letounu na digitalizované mapě. Veškerá telemetrická data 

a obraz z optoelektronických čidel jsou rádiovým kanálem přenášena do řídicího stanoviště. 

Jedná se o data obsahující údaje o rychlosti, výšce a poloze letounu v prostoru (zeměpisné 

souřadnice). Standardním vybavením bezpilotního letounu je barevná maticová TV kamera 

v nosové části trupu, zajišťující kontinuální snímání obrazu pod letounem v reálném čase. Pro 

optoelektronický průzkum v noci může být letoun vybaven infračerveným skenerem. 

Řídicí systém je určen k automatickému zabezpečení stabilizace letu, k řízení letu v režimu 

poloautomatického a automatického letu, k měření vybraných parametrů UA a k získávání dat 

pro jeho řízení. Řídicí systém UA sestává z palubního bloku elektroniky jako řídicího členu 

                                                
2 1.1.2013 došlo k převodu odštěpného závodu VTÚLaPVO (Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné 

obrany), který byl součástí LOM PRAHA s.p. na nově založený státní podnik Vojenský technický ústav, s.p. 
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a servomechanismů jako výkonných silových prvků. Palubní blok elektroniky má v sobě 

integrován, kromě řídicího počítače, rovněž palubní čidla pro určení rychlosti a výšky letu 

(sdružený vysílač tlaku), pro určení úhlových rychlostí kolem osy x a y (fluidikový snímač 

úhlových rychlostí) a přijímač družicové navigace GPS. Do palubního bloku elektroniky 

vstupují údaje z externích čidel a to: z pitot-statické trubice, z tříosého magnetometru, 

umístěného v pravém okraji křídla a otáčkoměru, který je součástí elektronického zapalování. 

Do palubního bloku elektroniky také vstupují signály z maticové TV kamery a kontroléru 

infračerveného skeneru Camelia. 

Pro přenos dat z paluby na zem a ze země na palubu je určen palubní blok elektroniky 

připojen k palubnímu radiovému přenosovému systému. Palubní blok elektroniky také řídí 

výkon palubního vysílače, testuje jednotlivá čidla v letounu a v startovacím zařízení. 

Pozemní blok elektroniky zpracovává údaje z paluby letounu, údaje z vlastní paměti a údaje 

vyslané z počítače „A“ řídicí stanice. Po zpracování vysílá řídící signály do palubního bloku 

elektroniky pomocí rádiového přenosového systému. Je propojen s panelem operátora 

a s počítači pro záznam a pro zobrazení digitalizované mapy. 

K plnění průzkumných úkolů na větší vzdálenost je UA SOJKA-III schopen pracovat v plně 

automatizovaném režimu, ve kterém letí podle předem naprogramované trajektorie a kromě 

vypínání a zapínání uživatelských zařízení nevyžaduje žádné další řídící zásahy ze strany 

operátora-pilota. 

Trasa letu, po které se v automatickém letu UA pohybuje, může být složena z minimálně 

jednoho až maximálně z osmi přímočarých úseků, ve kterých je kurz a výška letu konstantní. 

Po dolétnutí do posledního traťového bodu palubní řídicí elektronika vypočítá návratový kurz 

a UA se vrátí do výchozího bodu [8]. 

 

 

Obr.  3 Příklad tratě letu UA Sojka-III skládající se ze dvou traťových bodů; zdroj: [8] 

Poloautomatický i automatický režim letu jsou dva hlavní režimy letu UA Sojka-III. Kromě 

toho může UA pracovat i v dalších doplňkových režimech, sloužících především ke zvýšení 

manévrovatelnosti a schopnosti UA reagovat na nepředvídatelné situace za letu. Můžou však 

sloužit i k řešení výjimečných situací vzniklých za letu. 
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Obr.  4 Typy přeletů UA Sojka-III přes traťové body; zdroj: [8] 

Výše uvedený popis UAS Sojka-III a jeho základní ovládání vyvolává dojem éry „pravěku“ 

bezpilotních systémů, avšak je nutné si uvědomit, kdy byl UAS Sojka-III vyvinut, a že byl 

navržen pro vojenské užití, tj. k průzkumu s požadavky týkající se vysoké provozní, 

elektromagnetické a klimatické odolnosti. Lze však z něho čerpat i při návrhu a řízení 

novodobých UAS. 

2.1.3.2 Bezpilotní průzkumný systém MAMOK  

Rychlost letu  180 km/h 

Doba letu  3,5 h 

Dolet  60 km 

Dostup  3 500 m ASL 

Rozpětí křídla  4,4 m 

Délka  2,5 m 

Vzletová hmotnost  62 kg 

Užitečné zatížení  10 kg 

UAS MAMOK umožňuje poloautomatický a automatický režim letu. Vzlet UA je prováděn 

z kolového podvozku nebo z jedoucího vozidla a přistání se provádí na kolový podvozek nebo 

na padáku. 

 

Obr.  5 Bezpilotní letoun MANTA systému MAMOK; zdroj: [7] 
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2.1.3.3 Bezpilotní systém OPTOELEKTRON 1 

Rychlost letu  100 km/h 

Doba letu  60 min 

Dolet  10 km 

Dostup 600 m 

Rozpětí křídla 2,4 m 

Délka 1,2 m 

Vzletová hmotnost  5 kg 

Užitečné zatížení  0,9 kg 

UAS OPTOELEKTRON 1 umožňuje poloautomatický a automatický režim letu. Přistání se 

provádí na trup nebo na padáku. 

 

Obr.  6 Bezpilotní letadlo systému OPTOELEKTRON 1; zdroj: [7] 

2.1.3.4 Bezpilotní systém МАKAK 

Rychlost letu  80 km/h 

Doba letu  20 min 

Dolet  5 km 

Dostup 500 m 

Průměr rotoru  1,45 m 

Délka 1,55 m 

Vzletová hmotnost 6,2 kg 

Užitečné zatížení  1 kg 

Pohonná jednotka elektromotor 

UAS MAKAK umožňuje poloautomatický a automatický režim letu. 

 

Obr.  7 Bezpilotní vrtulník systému MAKAK; zdroj: [7] 
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2.1.3.5 Projekt MARABU 

V Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pracují, pod vedením 

prof. Ing. Antonína Píšťka, na projektu VUT 001 Marabu. Jedná se o UA moderního 

konstrukčního řešení, který je teď ve stádiu letových zkoušek prototypu s dohledem pilota na 

palubě. V tomto projektu se také počítá s variantou pohonu malým experimentálním 

proudovým motorem. 

 

Obr.  8 Bezpilotní letadlo VUT 001 Marabu; zdroj: [11] 

Maximální rychlost 260 km/h 

Výdrž 7 hod 

Vzletová hmotnost 600 kg 

Rozpětí 9,9 m 

Délka  8,1 m 

Výška  2,4 m 

2.1.3.6 Projekt AGENTFLY 

Z pohledu autonomních systémů je pravděpodobně nejdál tým na ČVUT FEL vedený 

Doc. Dr. Ing. Michalem Pěchoučkem, M.Sc., vedoucím Centra agentních technologií při 

ČVUT FEL a zástupcem vedoucího katedry kybernetiky. Jejich systém autonomního řízení 

skupiny bezpilotních letadel je založený na principu inteligentních agentů. Systém nevyžaduje 

centrální prvek, letadla se chovají autonomně ale i kooperativně. Během letu jednotlivé UA 

komunikuji mezi sebou, předávají si informace o své poloze a společně řeší zadaný úkol. 

2.1.3.7 Bezpilotní letadla na Ústavu letecké dopravy VŠB 

Kolektiv Ústavu letecké dopravy VŠB a jeho studenti, v rámci vědecké a výzkumní činnosti, 

pracuji pod vedením Ing. Františka Martince, CSc, na projektu „Bezpilotní metrologické 

systémy“, a jehož hmotnými výstupy jsou také bezpilotní letouny. Tyto UA, povětšinou práce 

studentů, jsou využívána k ověření vědeckých a výzkumných výsledků. Zde je nutné 

vzpomenout bezpilotní letadla Davida Schwarze nebo Erika Solaře. 
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Obr.  9 David Schwarz - První létající bezpilotní prostředek na ÚLD, 2010; zdroj: [9] 

2.1.4 Bezpilotní letadla a bezpilotní systémy mimo ČR 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, vývoj a výroba bezpilotních letadel a bezpilotních 

systémů zažívá ve světě určitý boom. Tento boom je živen on-line zpravodajstvím z oblastí 

ozbrojených konfliktů. Zkušenosti z posledních ozbrojených konfliktů jasně potvrzují stále 

vzrůstající nebezpečí, které hrozí osádkám bojových letounů, zejména při překonávání 

protivzdušné obrany a v průběhu vedení bojové činnosti nad nepřátelským územím. Spousta 

vojenských specialistů v oboru letecké techniky a elektroniky se usilovně zabývá tím, jak co 

nejrychleji nahradit pilotované bojové letouny bojovými bezpilotními letouny. Na tento druh 

kvalitativně nové bojové techniky zaměřují svoji pozornost především Spojené státy, Izrael 

a Velká Británie. Zejména USA se zdá být v úsilí o prosazování této revoluční myšlenky 

zřejmě nejdále. Protože existuje velké množství realizovaných projektů, v následujících 

řádcích bude vyjmenováno pouze několik hlavních představitelů UA a UAS. 

2.1.4.1 RQ-1/MQ-1 Predator 

MQ-1 Predator je bezpilotní systém letectva Spojených států a CIA charakterizovaný jako 

UAS kategorie MALE (medium-altitude, long-endurance). Tato kategorie se vyznačuje 

střední operační výškou letu a dlouhou vytrvalostí. Letoun byl původně využíván výhradně 

pro průzkumné účely (RQ-1A) a později vznikla jeho modifikovaná ozbrojená verze (MQ-1) 

vyzbrojená dvěma řízenými střelami AGM-114 Hellfire. Predator je v provozu od roku 1995. 

Vzlet a počáteční stoupaní UA je přímo řízeno pomoci rádiových signálů. Následně 

prostředek přejde na komunikaci pomoci vojenských komunikačních satelitů a je řízen 

z center v USA. Jsou známé výroky jejich pilotů o zpoždění několik vteřin mezi akcí 

požadovanou joistickem pilota a reakcí UA. 

Rozpětí 14,8 m 

Délka 8,22 m 

Výška 2,1 m 

Hmotnost prázdného stroje 512 kg 

Maximální vzletová hmotnost 1 020 kg 

Maximální rychlost 218 km/h 

Cestovní rychlost 130 km/h 

Dolet 740 km 

Dostup 7 620 m 

Vytrvalost více než 24 hod / 14 hod s výzbrojí 
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Obr.  10 MQ-1 Predator; zdroj: [10] 

2.1.4.2 HERON 1 

Heron 1 je izraelský bezpilotní systém vyráběný divizí Malat společnosti Israel Aerospace 

Industries (IAI). Jedná se také o UAS kategorie MALE operujících ve středních výškách 

a vyznačujících se dlouhou vytrvalostí. 

Senzory užitečného zatížení komunikují s pozemním řídicím střediskem přímo datovou 

linkou nebo přes komunikační družici. Navigační systém a také ostatní palubní vybavení 

může pracovat v naprogramovaném plně automatickém režimu, nebo v manuálním, v reálném 

čase dálkově řízeném, režimu a také v kombinovaném režimu. 

 

Obr.  11 IAI Heron 1; zdroj: [12] 

Délka 8,5 m 

Rozpětí 16,6 m 

Maximální vzletová hmotnost 1 150 kg 

Maximální rychlost 207 km/h 

Doba letu až 52 hod 

Dolet 350 km 

Dostup 10 6000 m 

Užitečné zatížení 250 kg 

2.1.4.3 RQ-11 Raven 

RQ-11 Raven je průzkumný bezpilotní letoun od kalifornské společnosti Aero Vironment. 

První sériový kus převzala americká armáda v květnu 2003, od roku 2009 jsou Raveny 

ve vybavení české armády u 102. průzkumného praporu z Prostějova. 
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Start letounu je prováděn odhozem z ruky a při přistání dosedá na spodní část trupu. Pohon 

letounu je zajištěn tichým elektromotorem s vytrvalostí letu až 80 minut. Raveny mají 

zabudovanou GPS navigaci a jsou vybaveny laserovým značkovačem, který umožňuje 

navádět bojové letouny na cíle ke zničení. 

UA může být buď dálkově řízen z pozemní řídicí stanice, nebo letět zcela autonomně 

s využitím GPS navigace. UA je možné zadat příkaz k okamžitému vrácení se do bodu svého 

startu pouhým stiskem tlačítka na řídicím pultu. Standardním vybavením pro mise je CCD 

barevná kamera, která může být nahrazena infračervenou kamerou pro noční vidění. 

 

Obr.  12 Start RQ-11 Raven; zdroj: [13] 

Rozpětí 130 cm 

Délka 109 cm 

Hmotnost 1,9 kg 

Pohon elektromotor Aveox 27/26/7-AV 

Cestovní rychlost 56 km/h 

Dolet 10 km 

Vytrvalost 60-90 min 

2.1.4.4 Microdrones md4-1000 

Zajímavé řešení mikro a malých bezpilotních letadel nabízí německá firma Microdrones 

GmbH. Jejich čtyř rotorové autonomní UA jsou používaná v civilním sektoru pro vzdušné 

fotografování, inspekční služby pozorování (dozor) ze vzduchu a další. Modulární užitečné 

zatížení jim umožňuje plnit úlohy stejné jako plní větší UAS. UA může letět dálkově řízené, 

nebo autonomně pomocí GPS navigačního systému. Díky unikátnímu AAHRS (Attitude, 

Altitude and Heading Reference System – Referenční systém Poloha, Nadmořská výška 

a Kurs) neklade vysoké nároky na pilota a obsluhu. UA lze zvládnout po krátkém tréninku. 

Vertikální rychlost stoupání 7,5 m/s 

Cestovní rychlost 15.0 m/s 

Hmotnost až 2 650 g 

Doporučené užitečné zatížení 800 g 

Maximální užitečné zatížení až 1 200 g 

Maximální vzletová hmotnost 5550 g 

Celkový rozměr (rotor-rotor) 1 030 mm 

Vytrvalost až 70 min 

Dostup 1 000 m 

Maximální vzletová nadmořská výška 4 000 m ASL 
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Obr.  13 Microdrone md4-1000; zdroj: [14] 

Shrnutí přehledu typických konstrukcí UA a UAS 

Pro účely této práce vhodná UA klasické konstrukce má tyto parametry: 

Délka 1 ÷ 1,3 m 

Rozpětí 1,3 ÷ 2,4 m 

Maximální vzletová hmotnost 1 ÷ 7 kg 

Cestovní rychlost 50 ÷ 120 km/h 

Doba letu 60 ÷ 90 min 

Akční rádius 5 ÷ 10 km 

Dostup 500 ÷1 000 m 

Užitečné zatížení 0,25 ÷ 1,5 kg 

 

Typickým představitelem UA typu quadrokoptéra, vhodným pro účely této práce, je 

Microdrone md4-1000 jehož parametry jsou uvedeny výše. 

2.1.5 Současné postupy při pátrání po pohřešovaných osobách 

Pohřešovanou osobou je osoba, po které bylo vyhlášeno nebo započato pátrání, a které hrozí 

nebezpečí ohrožení života a zdraví v důsledku mimořádné události, např. v důsledku její 

závislosti na péči jiných osob (zejména malé děti, nesvéprávné nebo nemocné osoby atd.) 

nebo v důsledku působení nepříznivých okolností (zejména meteorologických 

podmínek - podchlazení, umrznutí nebo vlivem prostředí či okolností – utonutí, zranění, 

závislost na medikamentech atd.), pokud nebude urychleně vypátrána. [15] 

Pátrání po pohřešovaných osobách v ČR provádí složky integrovaného záchranného systému 

(IZS). Obecně na celém světě jsou to týmy určené pro pátrání a záchranu, neboli „Search and 

Rescue“ (SAR), složené z různých složek národních záchranných služeb jako např.: 

• Policie 

• Hasičský záchranný sbor 

• Zdravotnická záchranná služba 

• Horská záchranná služba 

• Báňská záchranná služba 

• Speleologická záchranná služba 

• Letecká záchranná služba 
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• Vodní záchranná služba 

• Pozemní pátrací a záchranné jednotky 

• Námořní pátrací a záchranné jednotky 

• Pobřežní stráž 

• Ozbrojené sily 

Pátrání, v terénech kde je to možné, se zpravidla provádí pomocí pátracích rojnic osob 

zapojených do pátrání. Jako doplňková možnost je využití vrtulníků. V terénech, kde není 

možné pátrání pomoci rojnic, se k pátrání využívají horští lezci, popřípadě jiní specialisti 

a vrtulníky policie a letecké záchranné služby. K prohledávání terénu se používají dále 

popsané metody. 

2.1.5.1 Prohledávání v rojnici 

Prohledávání v rojnici je základní metodou pozemního pátrání. Rojnice je složena z pravého 

a levého krajního člena, členů rojnice a velitele. Předpokladem úspěšného pátrání je stanovení 

vhodného rozestupu osob v rojnici, tak aby byla prohlédnuta veškerá místa mezi 

postupujícími členy rojnice. Rojnice musí postupovat stejným tempem a sousední členové 

rojnice udržují vizuální kontakt. 

 

 

Obr.  14 Prohledávání v rojnici; zdroj: [16] 

2.1.5.2 Postupné prohledávání 

Postupné prohledávání pomoci rojnic se používá k prohledání větších ploch pátrání v případě, 

že není k dispozici dostatečný počet osob k prohledání prostoru pomocí jedné rojnice. 
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Obr.  15 Postupné prohledávání rojnicí; zdroj: [16] 

2.1.5.3 Prohledávání spirálou 

Prohledávání spirálou se využívá k nalezení dalších stop pohřešované osoby, k určení směru 

pohybu pohřešované osoby. Výchozím místem je obvykle místo, kde jsou nalezené zjevné 

stopy pobytu pohřešované osoby, ale nelze z nich jednoznačně určit směr pohybu (např. 

vrchol kopce). Tento způsob prohledávání je vhodný pouze k prohledání menších ploch. 

 

 

Obr.  16 Prohledávání spirálou; zdroj: [16] 
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2.1.6 Trajektorie (obrazce) letů pilotovaných prostředků 

V podmínkách ČR se k vzdušnému pátrání po pohřešovaných osobách nejvíce využívá 

vrtulníků Policie ČR vybavené světlomety vhodnými k prohledávání vegetace a řidšího 

lesního porostu, a termovizní kamerou (FLIR) vhodnou k vyhledávání živých tvorů. 

V závislosti od prostoru pátrání jsou pátrací lety prováděné po různých typových trajektoriích 

(obrazcích) letu. 

2.1.6.1 Postupný paralelní let 

Postupný paralelní let je základní a nejčastěji používaná metoda pátrání. Tato metoda je 

vlastně aplikací pozemního postupného prohledávání (viz 2.1.5.2) pro pátrání vzdušnými 

prostředky. Většina dalších metod jsou pouze variantou této metody. Velikost rozestupu mezi 

paralelními lety je závislá od šířky pásu prohledávaného vizuálně anebo technickým 

prostředkem (např. FLIR). Šírka prohledávaného pásu je závislá od počasí, na denní době, 

terénní členitosti a stavu vegetace plochy pátrání a od technických parametrů technického 

prostředku určeného pro pátrání. 

 

Obr.  17 Pátrání postupným paralelním letem; zdroj: autor 

2.1.6.2 Pátrání po trati 

Let po trati se nejvíce využívá při monitorování liniových staveb, ale taky k vyhledávání 

vozidel a osob, když se předpokládá jejich přesun podél určitých linií (silnice, železniční tratě, 

vodní toky, pobřeží přehrad a jiných vodních ploch, hřebeny pohoří atd.). Je možné provést 

jeden, anebo i více paralelních průletů podél tratě. 

 

Obr.  18 Pátrání vrtulníkem po trati; zdroj: autor 



 Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 

  

 

 Insti tut dopravy Fak ulty strojní  VŠB –  Technické uni verzity v Ostravě  

 29  

2.1.6.3 Sektorové pátrání 

Sektorové pátrání se používá, když je předpoklad, že hledaná pohřešovaná osoba by se mohla 

hodně vzdálit všemi směry od její poslední známé polohy a je teda nutné prohledat rozsáhlou 

plochu v co nejkratším čase. 

 

Obr.  19 Trajektorie letu vrtulníku při sektorovém pátrání; zdroj: autor 

2.2 Využití UA při pátrání po pohřešovaných osobách 

V současné době je využití bezpilotních letadel při pátrání po pohřešovaných osobách spíše 

výjimečné než obvyklé. Většímu nasazení UA k těmto účelům brání dočasná nedostupnost 

vhodných konstrukcí UAS. Tato nedostupnost je způsobená poměrně vysokou cenou UAS, 

primárně určených k vojenským účelům. Zároveň neexistuje vhodná metodika provádění 

pátracích letů a tak samotné pátrání, když už se provádí pomoci UA, je víceméně 

nesystematické, opírající se pouze o schopnosti a zkušenost pilota UA. Přitom použití 

bezpilotních letadel umožňuje použít stejné metody pátrání, jaké používají pozemní ale 

i vzdušné pátrací jednotky. Pomoci UA je možné provádět pátrání v rojnici (let v roji/skupině) 

a to i postupnými paralelními lety. Větší plochy pátrání je možné efektivně a rychle prohledat 

s trajektorií letu sektorového prohledávání a v případě, že jsou vytypovaná místa s vysokou 

pravděpodobností výskytu pohřešovaných osob, je možné provést let pátrání po trati 

s nejvyššími pravděpodobnostmi výskytu. 

2.2.1 Zorné pole a šířka snímaného pásu 

Bezpilotní letadlo, jak již jeho název napovídá je letadlo bez posádky, tj. při plnění svého 

úkolu se plně spoléhá na část svého užitečného nákladu - kamery, scanner a další senzory. 

Může se jednat o tyto technické prostředky: 

• denní kamera  

• noční kamera 

• infrakamera nebo scanner 

• přijímač a lokalizátor nouzových frekvencí 

• vysoko citlivý směrový mikrofon 

• biometrické sensory a jiné. 



 Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 

  

 

 Insti tut dopravy Fak ulty strojní  VŠB –  Technické uni verzity v Ostravě  

 30  

U optických přístrojů, kterých se využívá nejvíce, pracujeme s pojmem zorné pole. Zorné 

pole je část prostoru, který je optický přístroj schopen zachytit a ze kterého do něj přichází 

světelné paprsky. Číselným vyjádřením zorného pole je zorný úhel. Ve fotografické praxi je 

zorný úhel uváděn jako úhel mezi dvěma krajními body využitelného obrazu kamery 

diagonálně napříč obrazem (α), popřípadě ve vodorovné (β) a svislé rovině (γ). Zorný úhel 

objektivu kamery je závislý na ohniskové vzdálenosti objektivu kamery (f).  

 

Obr.  20 Zorné pole a zorné úhly kamery; zdroj: [18] 

U digitálních kamer je potřeba zohlednit přepočtenou (ekvivalentní) ohniskovou vzdálenost. 

Jedná se o ohniskovou vzdálenost, jakou by měl objektiv se stejným zorným úhlem na 

kinofilmovém
3
 fotoaparátu. Poměr mezi ekvivalentní ohniskovou vzdáleností a skutečnou 

ohniskovou vzdáleností se nazývá crop faktor (n). 

Pro výpočet zorných úhlů běžných objektivů použijeme <1>: 

 

 

 

 

<1> 

kde  

 
fnfe .

 

Tabulka základních zorných úhlů „full-frame“ objektivů digitální kamery (l x w = 36 x 24 

mm formát snímacího čipu) v závislosti na ohniskové vzdálenosti je uvedena níže v tabulce 

(Tab.  2). 

f  [mm] 16 20 24 35 50 70 85 100 200 300 

α  [°] 107 95 84 63 47 34 29 24 12 8 

β  [°] 97 84 74 54 40 29 24 20 10 7 

γ  [°] 74 62 53 38 27 20 16 14 7 5 

Tab.  2 Zorné úhly objektivu v závislosti na ohniskové vzdálenosti; zdroj: autor 

                                                
3 „Full-frame“ formát; kinofilm 36 mm x 24 mm 
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Z pohledu efektivity plnění úkolů bezpilotního letadla nás zajímá šířka snímaného pásu 

zemského povrchu (w). Ta je závislá jak na horizontálním zorním úhlu, tak i na výšce letu UA 

nad terénem (HAGL) a také na úhlu snímání terénu k horizontu (δ). 

 

Obr.  21 Šířka pásu snímaného terénu; zdroj: autor 

V následující tabulce (Tab.  3) je vypočítaná šířka pásu (w) snímaného terénu z různých výšek 

kolmo pod letadlo, pomoci objektivů různých ohniskových vzdáleností „full-frame“ kamerou. 

 

w [m] f [mm] 

HAGL 16 20 24 35 50 70 85 100 200 300 

100 ft  69 55 46 31 22 16 13 11 5 4 

200 ft 137 110 91 63 44 31 26 22 11 7 

300 ft 206 165 137 94 66 47 39 33 16 11 

400 ft 274 219 183 125 88 63 52 44 22 15 

500 ft 343 274 229 157 110 78 65 55 27 18 

600 ft 411 329 274 188 132 94 77 66 33 22 

700 ft 480 384 320 219 154 110 90 77 38 26 

800 ft 549 439 366 251 176 125 103 88 44 29 

900 ft 617 494 411 282 198 141 116 99 49 33 

1000 ft 686 549 457 314 219 157 129 110 55 37 

Tab.  3 Šířka pásu terénu (w) v metrech snímaného s objektivy různé ohniskové 

vzdálenosti (f) a z různé výšky (HAGL); zdroj: autor 

Velikost šíře snímaného pásu terénu (w) v ose objektivu při různých sklonech kamery vůči 

horizontu (δ) vypočítáme z <2>: 

 





sin
2

tan
2 AGLHw   <2> 

Pro srovnání je v následující tabulce (Tab.  4), vypočítaná šířka snímaného pásu z výšky 1000 

ft, což je maximální možná výška nad terénem ve vzdušním prostoru G, snímaná pod různými 

úhly sklonu kamery vůči horizontu. 
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w [m] f [mm] 

δ  16 20 24 35 50 70 85 100 200 300 

10° 3949 3159 2633 1805 1264 903 743 632 316 211 

20° 2005 1604 1337 917 642 458 377 321 160 107 

30° 1372 1097 914 627 439 314 258 219 110 73 

40° 1067 854 711 488 341 244 201 171 85 57 

50° 895 716 597 409 286 205 169 143 72 48 

60° 792 634 528 362 253 181 149 127 63 42 

70° 730 584 487 334 234 167 137 117 58 39 

80° 696 557 464 318 223 159 131 111 56 37 

90° 686 549 457 314 219 157 129 110 55 37 

Tab.  4 Šířka pásu terénu (w) v metrech snímaného z 1000 ft AGL pod různým sklonem 

kamery; zdroj: autor 

2.2.2 Pátrání UA s využitím trajektorie letu postupných paralelních letů 

Trajektorie letu skupiny UA metodou postupných paralelních letů je analogií postupného 

prohledávání rojnicemi a vzdušného pátrání postupnými paralelními lety. Tato metoda je 

vhodná při prohledávání rozsáhlých, ne příliš členitých ploch pátrání, pravidelných 

pravoúhlých tvarů. Velikost rozestupu mezi letadly je závislá od šířky pásu snímaného 

technickým prostředkem (kamera, scanner…) UA. V závislosti na technických parametrech 

technického prostředku, ale i s přihlédnutím na terénní členitost a vegetaci zájmové oblasti, je 

nutné zvolit překrytí pásů snímaného terénu. Tuto metodu volíme, když je známy 

pravděpodobný směr postupu pohřešované osoby. 

 

Obr.  22 Postupný paralelní let skupiny UA; zdroj: autor 

2.2.3 Sektorové pátrání skupinou UA 

Sektorové prohledávání, se stejně jako v případě pilotovaných prostředku, používá na 

prohledání rozsáhlých málo členitých terénních ploch anebo k pátrání na vodní hladině. 

Sektorové prohledávání volíme tehdy, když je předpoklad, že hledaný objekt by se mohl 
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hodně vzdálit všemi směry od jeho poslední známé polohy a je nutné prohledat rozsáhlou 

oblast v co nejkratším čase. Sektorové prohledávání lze provést skupinou UA jak skupinovým 

(paralelním) letem, tak samostatnými lety jednotlivými UA vyslanými na průzkum 

jednotlivých sektorů. 

 

Obr.  23 Sektorový průzkum skupinou UA; zdroj: autor 

2.2.4 Pátrání v oblastech s vyššími pravděpodobnostmi výskytu 

Při pátrání v oblastech s vyššími pravděpodobnostmi výskytu vycházíme z teorie hledání. 

Teorie hledání se zabývá studiem matematických metod a algoritmů pro vytvoření 

optimálních pátracích plánů. Je to odvětví aplikovaných věd známých jako Operační výzkum. 

Teorie hledání je zaměřena na to: 

• kde hledat a 

• jak hledat. 

Cílem je naplánovat pátrací akci se známými zdroji tak, aby byla maximální šance nalezení 

předmětu pátrání za co nejkratší čas. Při plánování pátrací akce musíme vzít v úvahu: 

• prostor (plochu) pátrání - A 

• snímanou šířku pásu terénu / efektivní snímanou šířku pásu terénu - W 

• pravděpodobnost výskytu (oblast pravděpodobností) - POC 

• pravděpodobnost detekce - POD 

• pravděpodobnost úspěchu - POS 

2.2.4.1 Prostor pátrání 

Pod prostorem pátrání rozumíme plochu pátrání (A) se všemi jejími aspekty, jako jsou její: 

• rozloha (teoretická, statistická a subjektivně dedukovaná) 

• členitost terénu 

• porost (typ, hustota, vegetativní fáze) 

• aktuální počasí a klimatické období. 
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Obr.  24 Plochy pátrání, příklad; zdroj: autor 

2.2.4.2 Efektivní šířka pátrání 

Efektivní šířkou pátrání (we) chápeme část šířky snímaného pásu, ve které lze s určitou 

pravděpodobností detekovat a nalézt předmět pátrání za daných podmínek. Efektivní šířka 

pátrání je závislá na faktorech, jako jsou: 

• Povaha objektu pátrání 

• Terén a jeho vegetace 

• Dohlednost a denní doba 

• Meteorologické a klimatické podmínky 

• Výška UA nad terénem 

• Rychlost UA 

• Počet UA 

• Použité senzory 

2.2.4.3 Pravděpodobnost detekce  

Pravděpodobnost detekce (POD) je pravděpodobnost toho, že předmět pátrání bude 

detekován za předpokladu, že se nachází v pátrací oblasti. POD je funkci faktoru pokrytí, 

senzoru, podmínek pátrání a přesností navigačních prostředků s jakou jsou UA vedeny po 

trajektorii (obrazci) pátrání. 
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Obr.  25 Pravděpodobnost detekce a boční dosah senzoru, příklad; zdroj: autor 

2.2.4.4 Pravděpodobnost výskytu 

Pravděpodobnost výskytu (POC) je popisována jako pravděpodobnost toho, že se daný 

předmět pátrání nachází v konkrétní oblasti. POC stanovujeme na základě předpokládaného 

chování pohřešovaných osob s ohledem na ostatní objektivní (např. max. rychlost přesunu) 

ale i subjektivní faktory (např. získané z rozhovorů s příbuznými apod.). Pohřešované osoby, 

které jsou předmětem pátrání, mají své obvyklé typové chování a to nám napomáhá ke 

stanovení míst s největší pravděpodobností jejich výskytu v daném terénu. Jako pomoc při 

stanovení pravděpodobného chování nám mohou sloužit různé studie a databáze (např. 

International Search and Rescue Incident Database). 

 

 

Obr.  26 Příklad rozložení hustoty pravděpodobností výskytu; zdroj: [17] 

2.2.4.5 Pravděpodobnost úspěchu 

Pravděpodobnost úspěchu (POS) je pravděpodobnost nalezení předmětu pátrání pro konkrétní 

pátrání. POS je měřítkem účinnosti pátrání.  
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Pro každý úsek (oblast) pátrání platí: 

 

PODPOCPOS   <3> 

Z výše popsaného lze říci, že lze sestavit trať letu skupiny bezpilotních letadel tak, aby otočné 

body této tratě byli oblastmi s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu (míst hledání 

PS - Place of Search), a při použití senzorů s dostatečně širokým pásem snímaní, s ještě 

dostatečně vysokou pravděpodobností detekce, lze dosáhnout vysoké pravděpodobnosti 

úspěchu pátrání. 

 

Obr.  27 Pátrání skupiny UA po trati s oblastmi vysoké hustoty POC;  zdroj: autor 
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3. Cíl disertační práce 

Předchozí kapitoly popisovaly současný stav problému pátrání po pohřešovaných osobách 

a naznačily možný směr při využití bezpilotních letadel k tomuto účelu. Tato disertační práce, 

se více věnuje samotnému procesu provádění pátracích letů skupinou UA tak, aby byla 

hledaná osoba nalezena co nejdříve.  

Hlavním cílem disertační práce je: 

• teoretický postup letu a činnost skupiny bezpilotních letounů při pátrání 

po pohřešovaných osobách. 

V této práci se zaměříme na optimalizaci pohybu skupiny UA při pátrání a získání podkladů 

k rozhodnutí provést let s trajektorií: 

• postupných paralelních letů, 

• sektorového prohledávání a 

• prohledávání oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu pohřešované osoby. 

Výsledkem práce je optimalizační model pohybu UA na bázi matematického programování. 

Dílčí výsledky disertační práce jsou: 

• Hardwarová a technologická analýza problematiky 

• Algoritmy postupů: 

 Určení ploch pátrání 

 Určení vhodné trajektorie letu skupiny UA 

 Pátrání po pohřešované osobě 
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4. Metodika řešení a dosažené výsledky 

4.1 Model pohybu skupiny UA 

Abychom mohli modelovat pohyb skupiny UA při plnění společného úkolu, pátrání po 

pohřešované osobě, navrhneme si vhodný model. Samotný model pak řešíme pomoci 

matematického programování. 

 

Obr.  28 Model pohybu skupiny UA; zdroj: autor 

Popis modelu: 

1. VSTUPY 

Vstupy modelu pohybu UA jsou následující: 

• Aktuální pozice jednotlivých UA 

• Aktuální parametry pohybu jednotlivých UA (vektory rychlostí a zrychlení) 

• Parametry technických prostředků jednotlivých UA 

2. POROVNÁVACÍ ČLEN 

Porovnávací člen slouží k předávání příkazů, které má model provést a současně k provádění 

korekcí těchto příkazů na základě signálů z modulu zpětné vazby. 

3. PORUCHY 

Poruchy vznikají na základě vnějších vlivů, které lze očekávat, avšak nelze předvídat, kdy 

nastanou. Vnější vlivy, které generují poruchy, jsou: 

• Pohyby vzdušné masy 

• Výpadky signálů (komunikace, GPS, senzorů) 

• Prudké změny terénu 

4. MODUL ZPĚTNÉ VAZBY 

Modul zpětné vazby zpracovává skutečný pohyb UA ovlivněný poruchami a předává jej do 

porovnávacího členu za účelem korekce povelů. 

Porovnávací člen Model 

Modul zpětné vazby 

VSTUPY POVELY 

VÝSTUP 
(pohyb po trajektorii) 

PORUCHY 
(vnější vlivy) 
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5. VÝSTUP 

Výstupem modelu je konkrétní pohyb skupiny UA po určité trajektorii. 

4.2 Určení efektivní šířky snímaného pásu UA letících v roji 

Šířka pásu snímaného terénu prostoru pátrání jednotlivých UA je jedním z důležitých 

vstupních parametrů uvažovaného modelu pohybu skupiny UA. Vzorec pro výpočet celkové 

šířky pásu terénu prohledávaného (snímaná senzory jednotlivými UA) skupinou UA je: 

 

 



n

i

iwomW
1

1  <4> 

kde  m  - je počet UA ve skupině provádějící snímání terénu 

  o  - je koeficient překrytí 

  wi   - je efektivní šířka pásu snímaného jedním UA 

Tento vzorec výpočtu je zdánlivě jasný a jednoduchý, avšak skrývá jednu záludnost. 

Abychom dosahovali, co nejlepších výsledků při pátrání po ztracených osobách musíme 

zajistit co největší šíři snímaného pásu zemského povrchu tak, aby byla zajištěna co nejvyšší 

pravděpodobnost detekce POD. 

 

Obr.  29 Šířka pásu snímána skupinou UA; zdroj: autor 

Jádrem problému je, že skupina UA se nechová při letu jako neměnný kompaktní celek, ale 

jde o skupinu, kde na jednotlivé prvky skupiny působí různé vlivy a tím vlastně dochází 

k odchylkám od ideální (teoretické) trajektorie letu jednotlivých UA. 

Za ideálních podmínek, tj. kdyby: 

• na jednotlivé UA nepůsobil pohyb vzdušné masy a/nebo 

• všechny UA skupiny měla absolutně stejně přesnou navigační výbavu a/nebo 

s 
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• všechny UA skupiny byla absolutně stejné konstrukce a/nebo 

• všechny UA skupiny se pohybovala nad stejným terénem stejné nadmořské výšky 

platí, že: 

rozestup mezi UA    s1=s2=s3= … =s 

 výška letu UA ve skupině   H1=H2=H3= … =H 

 šířka snímaného pásu UA ve skupině w1=w2=w3= … =w 

a potom by bylo možné použít pro výpočet celkové šíře snímaného pásu terénu (W) výše 

zmiňovaný vzorec <4>. 

 

Obr.  30 Šířky pásu snímaní terénu za ideálních podmínek; zdroj: autor 

Za reálných podmínek však výše zmiňované podmínky neplatí a proto i pozice jednotlivých 

UA ve skupině se můžou během letu měnit tak, jak je znázorněno na následujících obrázcích 

(Obr.  31, Obr.  32 a Obr.  33) 

 

Obr.  31 Vliv změny výšky na šířku snímaného pásu jednotlivých UA ve skupině; 

zdroj: autor 

Při změně výšky (Obr.  31, kde H1<H2<H3), vyvolané např. poryvem vzdušné masy, přestože 

rozestup mezi UA zůstal zachován (s1=s2), se změní i šířka snímaného pásu jednotlivých UA 

(w1<w2<w3). 
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Obr.  32 Vliv změny rozestupu na šířku snímaného pásu jednotlivých UA ve skupině; 

zdroj: autor 

Změna rozestupu mezi jednotlivými UA, např. jako důsledek nepřesností navigačních 

a řídicích systémů (Obr.  32, kde s1<s2), vyvolá také změnu šířek pásů snímaných 

jednotlivými UA (w1<w2<w3), přestože výška letu jednotlivých UA zůstala stejná. 

 

Obr.  33 Kombinace změn výšky a rozestupů na šířku snímaných pásů terénu; zdroj: autor 

Kombinace nepřesností vzájemné pozice jednotlivých UA letících ve skupině (Obr.  33, kde 

s1<s2, H2<H3<H1 a w2<w3<w1) má za následek to, že je nutné volit takové parametry letu, 

aby výslední pas snímání (W) po započtení všech přípustných nepřesností byl bez mezer (tj. 

aby bylo zajištěno vzájemné překrytí) a současně poskytoval vysokou pravděpodobnost 

detekce (POD). 

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, určení jednoznačně správné hodnoty efektivní 

šířky pásu je natolik složitý problém, že by bylo vhodné se mu věnovat samostatně. V této 

práci proto provedeme zjednodušení tohoto problému a budeme pracovat pouze 

s parametrickou úpravou efektivních šířek pomocí koeficientů. Tím budeme zjednodušeně 

modelovat změnu efektivní šířky snímaného pásu v závislosti na počtu UA ve skupině. 

4.3 Algoritmy využitelné pro pátrání 

Následující algoritmy nezahrnují všechny možné varianty pátracích akcí a jsou vymezeny 

zejména těmito základními podmínkami: 
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• existuje databáze/katalogu typového chování ztracených osob (matematický model 

pohybu pro výpočet ploch pátrání) 

• povětrnostní podmínky umožňují let UA a použití příslušných senzorů 

• jedná se o pátrací akce mimo vysokohorský terén a vodní plochy. 

4.3.1 Algoritmus k určení ploch pátrání 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, z pohledu pravděpodobnosti výskytu, existují tři 

druhy ploch pátrání: 

• Teoretická plocha pátrání 

• Statistická plocha pátrání  

• Subjektivně-deduktivní plocha pátrání 

Následující algoritmus popisuje postup pro jejich určení (Obr.  34). 
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Obr.  34 Algoritmus určení ploch pátrání; zdroj: autor 

Popis algoritmu: 

1. Zadáme vstupní údaje o pohřešované osobě 

• Kategorie pohřešované osoby (MPC) např.: 

o autista 

o běžec 

o cyklista 

o dítě 1÷3, 4÷6, 7÷9, 10÷12, 13÷15 

o jezdec na koni 

o lesní dělník 

o lyžař 

o malomyslný 
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o mentálně chorý 

o mentálně retardovaný 

o motocyklista 

o myslivec 

o pod vlivem drog 

o posádka letadla po nouzovém přistání 

o postižený demenci (Alzheimerovou chorobou) 

o rybář 

o sběrač plodů 

o snowbordista 

o tramp 

o turista 

o jiná kategorie 

• Od kdy se pohřešuje (t) 

• Maximální mobilita (Mmax) 

• Poslední známa pozice (LKP) 

• Kterým směrem se pohybovala (DMMP) 

2. Testování podmínky: „Je zadaná kategorie pohřešované osoby v databázi typového 

chování?“ 

3. ANO: 

Zadají (použijí) se omezující podmínky prostoru jako: 

• maximální délka pátrací plochy - Lmax 

• maximální boční odchylka od směru pohybu – TOmax 

• maximální akční rádius - ORmax 

4. Stanovení teoretické plochy pátrání  

Teoretická plocha pátrání se stanoví na základě: 

• Maximálního akčního rádia (ORmax), který je funkčně závislý: 

 na maximální přípustné mobilitě (Mmax), tj. maximální přípustné doby hledání  

maxmax ORM   

• a/nebo na základě zadaných hranic omezujících plochu pátrání 

 maximální délku pátrací plochy - Lmax 

 maximální boční odchylku od směru pohybu - TOmax 

5. Stanovení statistické plochy pátrání 

Na základě kategorie pohřešované osoby získáme z databáze chování ztracených osob 

(např. z již řečené International Search and Rescue Incident Database) údaje potřebné 

k výpočtu ploch pátrání např.: 

• Akční rádius (OR) – vzdálenost od poslední známe pozice (LKP), 

• mobilitu (M) a 

• boční odchylku od směru pohybu (TO), 

které jsou funkčně závislé: 
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 od již zmíněné kategorie pohřešované osoby - MPC 

 od doby trvání pohřešování - TM 

 od denní doby (den/noc/soumrak/svítání) - DT 

 od meteorologických podmínek - MC 

 na typu terénu – TT. 

ORMPC  MMPC  TOMPC  
ORTM   MTM    TOTM   
ORDT  MDT   TODT  
ORMC  MMC   TOMC  
ORTT   MTT    TOTT   

• úhel rozptylu (DA), který je funkčně závislý pouze na kategorii pohřešovaných osob 

DAMPC  
Atributy statistické plochy pátrání stanovujeme např. dle statistických hodnot OR, M, TO, 

a DA pro nalezení 95% pohřešovaných osob. 

6. Stanovení subjektivně-deduktivní plochy pátrání  

Subjektivně-deduktivní plochu pátrání vkládáme ručně operátorem na základě jeho 

vlastních zkušeností a/nebo na základě historicky podobných případů pro danou oblast 

nebo daného objektu pátrání. 

Alternativa k bodu 3: 

7. NE: 

Zadají se omezující podmínky prostoru - viz bod 3. 

8. Stanovení teoretické plochy pátrání provedeme v tomto případě ručním zadáním: 

• maximálního akčního rádia (ORmax) a/nebo 

• maximální délky pátrací plochy - Lmax 

• maximální boční odchylky od směru pohybu - TOmax 

9. Stanovení subjektivně-deduktivní plochy pátrání – viz bod 6. 

4.3.2 Algoritmus pro určení trajektorie letu skupiny UA 

Algoritmus pro určení trajektorie letu skupiny UA je vlastně algoritmem, jehož nejdůležitější 

část – volba trajektorie letu, je řešení úlohy matematického programování tj. hledání minima 

funkce času potřebného k nalezení pohřešované osoby. Samotný algoritmus by mohl vypadat 

tak, jak je zobrazen na následujícím obrázku (Obr.  35). 
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Obr.  35 Algoritmus návrhu trajektorie letu; zdroj: autor 

Popis algoritmu: 

1. Načtení teoretické plochy pátrání  

2. Načtení statistické plochy pátrání 

3. Načtení subjektivně-deduktivní plochy pátrání 

4. Zadají se údaje o UAS: 

• Počet - m 

• Cestovní rychlost - CS 
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• Minimální rychlost - Vmin 

• Maximální rychlost - Vmax 

• Vytrvalost - E 

• Dostup - C 

• Typ senzoru – ST 

5. Zadají se parametry letu a letová omezení: 

• Maximální výška nad terénem – HmaxAGL 

• Minimální výška nad terénem - HminAGL 

• Maximální hladina – HmaxASL 

• Zakázané prostory- zeměpisnými souřadnicemi – λ, φ 

• Prostory s výškovým omezením shora (např. omezení hladinou HmaxASL) 

• Prostory s výškovým omezením zdola (omezení výškou nad terénem HminAGL) 

• Rychlost větru – WD 

• Směr větru – η 

• Maximální komunikační vzdálenost od MŘ (hranice zaručené komunikace) – BGC 

• Úhel snímání terénu vzhledem k horizontu – δ 

6. Výsledkem algoritmu je návrh nejvýhodnější trajektorie (obrazce) letu skupiny UA 

4.3.3 Algoritmus pátrání 

Samotný algoritmus pro provedení pátrání po pohřešované osobě již pracuje s optimální 

trajektorií letu. Účelem tohoto algoritmu je optimální využití skupiny UA při pátrání. 

Popis algoritmu: 

1. Načtení parametrů letu pro pátrání: 

• Výška nad terénem – HAGL 

• Rychlost letu (vztaženo k zemskému povrchu) - V 

2. Provádění letu po optimální trajektorii s danými parametry letu 

3. Na základě vyhodnocování signálů z pátracích senzorů probíhá rozhodovací proces 

pravděpodobného nalezení/nenalezení pohřešované osoby: „Je detekován objekt?“ 
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Obr.  36 Algoritmus pátrání; zdroj: autor 
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4. NE - nedetekován: 

V případě, že není detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, což bude 

vlastně i výchozím stavem, skupina UA bude pokračovat v pátrání po stanovené trajektorii 

letu 

5. Průběžně je kontrolována zásoba energie pro další let: „Je dostatek energie?“ 

6. ANO – je dostatek energie:  

V případě, že je dostatek energie (neklesl pod hodnotu potřebnou k návratu do bodu 

vzletu) pokračuje skupina UA v letu po stanovené trajektorii 

7. Průběžná kontrola plnění úkolu: „Byla prozkoumána celá plocha pátrání?“ 

8. NE – nebyla prozkoumána celá plocha:  

Průběžně je prováděna kontrola vzdálenosti od řídicího centra UAS: „Je dosaženo hranice 

dosahu komunikačních prostředků?“ 

9. NE – není dosažena hranice komunikace 

Algoritmus se vrací do bodu 3. 

10. ANO – je dosažena hranice komunikace 

Jedno z UA se vyčlení na komunikaci, bude sloužit jako retranslační bod mezi centrem 

řízení UAS a zbytku skupiny UA pokračující v pátrání 

11. Protože došlo ke snížení počtu UA, a tím i ke snížení efektivní šířky pátrání, další let 

skupiny bude pokračovat s novými parametry 

12. Skupina UA určena k pátrání bude pokračovat po stanovené trajektorii letu 

13. Algoritmus se vrací do bodu 3. 

14. ANO – je detekován objekt 

Když je detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, je zaznamenaná její 

pozice a tento údaj se zašle do řídicího centra UAS společně se žádostí o provedení 

ověření objektu. 

15. Ověření nalezeného objektu: „Je objekt identifikován jako hledaná osoba?“ 

16. ANO – objekt je hledanou osobou 

Návrat na místo vzletu 

17. NE – objekt není hledanou osobou 

Kontrola energie podle bodu 5. 

18. NE – není dostatek energie k pokračování v pátrání 

Je zaznamenaná poslední pozice již prozkoumaného prostoru tak, aby bylo možno 

pokračovat v pátrání po doplnění energie z nového výchozího bodu pátrání 

19. ANO – je prohlédnuta celá plocha:  

Návrat na místo vzletu pro doplnění energie (výměna baterii, doplnění paliva …) nebo 

ukončení pátrací akce. 
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20. Kdykoliv během pátrání může vydat řídicí středisko povel k ukončení pátrací akce 

a návratu UA na místo vzletu. Tento požadavek může být eventuálně modifikován 

na okamžité ukončení letu a použití „failsafe“ systému. 

4.3.4 Ověření algoritmů – případová studie 

Úloha 

Pátrání po pohřešované osobě 

Den „D“ 13:00 hod 

Dospělá osoba postižena Alzheimerovou chorobou se pohřešuje od 7 hodin ráno. Tato osoba 

trpí další závažnou nemocí, která vyžaduje pravidelné užívání léků. Pokud nebudou tyto léky 

podané do 15:00 hod, hrozí pohřešované osobě do 30 minut znehybnění a další nevratná 

poškození zdraví. Naposledy byla tato osoba spatřena v nedalekém lesoparku před 

5 hodinami. Pátrací a záchranný tým má k dispozici jednotku bezpilotních vzdušných 

prostředků 1 000 m od místa poslední známe polohy pohřešované osoby schopnou vzletu 

a zahájit pátrání do 15 minut.  

K dispozici máme 4x UA klasické konstrukce mající tyto parametry: 

Délka 1,1 m 

Rozpětí 1,4 m 

Maximální vzletová hmotnost 2,7 kg 

Cestovní rychlost 60 km/h 

Minimální rychlost 33 km/h 

Maximální rychlost 75 km/h 

Doba letu 60 min 

Dolet (operační dosah, hranice komunikace) 10 km 

Dostup 600 m 

Užitečné zatížení 0,55 kg 

Typ senzoru FLIR, f 35 mm 

 

Letku doplňuje jeden UA typu quadrokoptéra mající tyto parametry: 

Vertikální rychlost stoupání 7,5 m/s 

Cestovní rychlost 54 km/s 

Hmotnost 2,65 kg 

Doporučené užitečné zatížení 0,8 kg 

Maximální užitečné zatížení 1,2 kg 

Maximální vzletová hmotnost 5,55 kg 

Celkový rozměr (rotor-rotor) 1 030 mm 

Vytrvalost 70 min 

Dostup 1 000 m 

Maximální vzletová nadmořská výška 4 000 m ASL 

 

Tento UA se bude využívat hlavně k identifikaci nalezených objektů. 

Jak by mohla vypadat tato pátrací akce? 
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Vymezení plochy pátrání - Algoritmus k určení ploch pátrání 

Poznámka: Některé následující údaje týkajíce se typového chování jsou přímo nebo nepřímo 

čerpány ze zdroje: Land Search and Rescue Addendum to the National Search and Rescue 

Supplement to the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual [16]. 

Osoby postižené Alzheimerovou chorobou, jakožto druhem demence, se vyznačují výraznou 

změnou chování a kognitivních dovedností. Tyto změny můžou být mírné (umožňující 

všechny běžné denní aktivity) a až těžké (v mnoha ohledech omezující danou osobu). 

Chování dementní osoby: 

• chodí, dokud se k něčemu „nepřilepí“ 

• jakoby postrádala schopnost se otočit (ping-pong efekt, když narazí na překážku) 

• směr pohybu je dobrým ukazatelem kde hledat 

• orientace na minulost, možná se snaží dostat do místa bývalého bydliště, na oblíbené 

místo nebo na místa, která tak vypadají, bývalé pracoviště atd. 

• ve volném prostranství jde jedním směrem, dokud ji něco nezastaví nebo se o něco 

nezachytí 

• přitahuje ji voda, má snahu vstupovat do vody, aniž by si to uvědomovala 

• obecně se nepohybuje dlouho, polovina z pacientů ne déle než 1 hodinu 

• nezanechává za sebou mnoho prokazatelných stop 

• nevolá o pomoc 

• nereaguje na volání, nebo zvuky (pouze 1% ano) 

• sama sebe nepovažuje za ztracenou 

Pokud nejsou nalezeny do 24 hodin, je 25% úmrtnost těchto osob. Následující tabulka (Tab.  

5) ukazuje přímé horizontální vzdálenosti od počátečního bodu pátrání a procento případů 

nalezení těchto osob. 

 

Nalezeno Horský 

terén
4
 

Rovinatý 

terén
5
 

Obydlené 

prostory
6
 

Mobilita
7
 Odchylka 

od směru
8
 

Úhel 

rozptylu
9
 

25% 0,3 km 0,3 km 0,3 km 0 hod 4 m 11° 

50% 0,8 km 1,0 km 1,1 km 0,25 hod 15 m 23° 

75% 1,9 km 2,4 km 3,2 km 3,8 hod 71 m 66° 

95% 8,3 km 12,8 km 12,6 km 18 hod 307 m 70° 

Tab.  5 Horizontální vzdálenost od počátečního bodu pátrání, mobilita, odchylka od 

směru a úhel rozptylu; zdroj: [16] 

 

                                                
4 Výsledky z 95 pátrání. 
5 Výsledky ze 175 pátrání. 
6 Výsledky z 338 pátrání 
7 Výsledky ze 42 pátrání 
8 Výsledky ze 110 pátrání 
9 Výsledky z 11 pátrání 
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Obr.  37 Ušlá vzdálenost v rovinatém terénu; zdroj: autor 

 

 

Obr.  38 Odchylka od trasy v metrech; zdroj: autor 
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Obr.  39 Odchylka od trasy - úhel rozptylu; zdroj: autor 

Postup algoritmu: 

1. Zadáme vstupní údaje o pohřešované osobě: 

• Kategorie pohřešované osoby  

MPC: postižený demenci (Alzheimerovou chorobou) 

• Od kdy se pohřešuje 

t = 07:00 hod 

• Maximální mobilita 

Mmax = 8:30 hod 

• Poslední známa pozice 

LKP: λ, φ [N DDD° MM‘ SS.SS‘‘, E DDD° MM‘ SS.SS‘‘] 

• Kterým směrem se pohybovala 

DMMP = 075° (SV – severovýchodním směrem) 
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Obr.  40 Vstupní údaje o pohřešované osobě; zdroj: autor 

2. Testování podmínky: „Je zadaná kategorie pohřešované osoby v databázi typového 

chování?“ 

3. ANO: 

Použijí se omezující podmínky prostoru jako: 

• maximální délka pátrací plochy (na základě teoretické ušlé vzdálenosti)  

Lmax =6,5 km 

• maximální boční odchylka od směru pohybu (teoretická) 

TOmax = 175 m 

• maximální akční rádius (na základě teoretické ušlé vzdálenosti) 

ORmax = 6,5 km 

• maximální úhel rozptylu (teoretický) 

DAmax = 69° 

4. Stanovení teoretické plochy pátrání  

5. Teoretická plocha pátrání se stanoví na základě maximálního akčního rádia 

a maximálního úhlu rozptylu: 

maxOR  6,5 km 

DAmax = 69° 

a/nebo na základě zadaných hranic omezujících plochu pátrání jako jsou maximální délka 

pátrací plochy a maximální boční odchylky od směru pohybu: 

Lmax = 6,5 km 

TOmax = 175 m 

Výsledkem je ta větší plocha (Obr.  41), tj. maximálně přípustná. 

6. Stanovení statistické plochy pátrání 
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Atributy statistické plochy pátrání stanovujeme např. dle statistických hodnot OR, M, TO, 

a DA (Tab.  5, Obr.  37, Obr.  38, Obr.  39) pro nalezení 95% pohřešovaných osob: 

• akční rádius - vzdálenost od poslední známe pozice (LKP) 

OR = 5,9 km 

• mobilita 

M = 8,5 hod 

• boční odchylka od směru pohybu  

TO = 150 m 

• úhel rozptylu  

DA = 67° 
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Obr.  41 Teoretická plocha pátrání; zdroj: autor 

 
Obr.  42 Statistická plocha pátrání; zdroj: autor 
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7. Stanovení subjektivně-deduktivní plochy pátrání  

Subjektivně-deduktivní plocha pátrání se vloží ručně operátorem na základě jeho vlastních 

zkušeností a/nebo na základě historicky podobných případů pro danou oblast nebo daného 

objektu pátrání (viz např. Obr.  24). Subjektivně-deduktivní plocha subjektivně zohledňuje 

skutečné vlastnosti terénu, jejích přístupnost a je stanovena na základě subjektivního 

odhadu POD. 

Volba trajektorie letu - Algoritmus pro určení trajektorie 

Volba trajektorie letu je řešení úlohy hledání minima funkce času potřebného k nalezení 

pohřešované osoby. 

Postup algoritmu: 

1. Načtení teoretické plochy pátrání (Obr.  41) 

2. Načtení statistické plochy pátrání (Obr.  42) 

3. Načtení subjektivně-deduktivní plochy pátrání (vložené operátorem) 

4. Zadají se údaje o UAS: 

• Počet (hlavní skupina) 

m = 4 

• Cestovní rychlost 

CS = 60 km/h 

• Minimální rychlost 

Vmin = 33 km/h 

• Maximální rychlost 

Vmax = 75 km/h 

• Vytrvalost 

E = 60 min 

• Dostup 

C = 600 m 

• Typ senzoru 

ST :  FLIR, f = 35 mm 

5. Zadají se parametry letu a letová omezení: 

• Maximální výška nad terénem 

Hmax AGL = 300 m      
10

 

• Minimální výška nad terénem 

Hmin AGL = 50 m 

                                                
10 Prostor G 
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• Maximální hladina 

Hmax ASL = 2900 m (FL95) 

• Zakázané prostory- zeměpisnými souřadnicemi 

Nejsou 

• Prostory s výškovým omezením shora (omezení hladinou Hmax ASL) 

Nejsou 

• Prostory s výškovým omezením zdola (omezení výškou nad terénem Hmin AGL) 

Nejsou 

• Rychlost větru 

WD = do5 m/s 

• Směr větru 

η = VRB
11

 

• Maximální komunikační vzdálenost od MŘ (hranice zaručené komunikace) 

BGC = 10 km 

• Úhel snímání terénu vzhledem k horizontu 

δ = 0° 

6. Výsledkem algoritmu bude návrh nejvýhodnější trajektorie (obrazce) letu skupiny UA. 

Návrh nejvhodnější trajektorie je podmíněn efektivní šířkou snímaného pásu UA letících 

v roji v rozsahu použitelných výšek:  

Hmin AGL = 50 m 

Hmax AGL = 300 m 

Hmax ASL = 2900 m (FL95). 

Z pohledu rychlosti prozkoumání prostoru je samozřejmě nejvhodnější snímat terén z co 

nejvyšší použitelné výšky (viz kap. 2.2.1), avšak z pohledu co nejvyšší pravděpodobnosti 

detekce je zase nejvhodnější co nejnižší let. Podrobnější výklad problematiky celkové 

šířky pásu terénu snímané skupinou UA je uveden v kapitole 4.2.  

4.3.4.1 Průzkum teoretické plochy pátrání 

Teoretická plocha pátrání je ze své povahy vždy, a až několika násobně, větší než statistická 

nebo subjektivně-deduktivní plocha pátrání. Nejčastějším tvarem teoretické plochy pátrání je 

kruh daný maximálním akčním rádiem pohřešované osoby. V tomto případě, protože se jedná 

o osobu s typovým chováním, je teoretickou plochou kruhová výseč 138° o poloměru 6500 m 

(Obr.  41). Takto velkou plochu, skoro 51 km
2
 (50,88 km

2
), je časově náročné systematicky 

prozkoumávat. Z pohledu tvaru teoretické plochy se jako první nabízí možnost ji prozkoumat 

s využitím trajektorii letu pro sektorové prohledávání kruhové výseče (Obr.  23). Tato 

trajektorie má tu výhodu, že střed kruhu nebo kruhové výseče je poslední známa poloha 

(LKP) pohřešované osoby a samotné prozkoumávání je efektivnější (POD je vyšší) směrem 

ke středu (čím blíže k LKP, tím vyšší je POD). 

                                                
11 VRB - proměnlivý 
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V tomto příkladu, po odečtu času na přípravu (15 min) a času potřebného na přesun 

záchranářů na místo, kde by mohla být nalezená pohřešovaná osoba (15 min), máme 

k dispozici: 

Pmax = 1 hod 30 min 

Vzhledem k tomu, že vytrvalost UA je: 

E = 60 min 

a protože příprava na nový vzlet (doplnění energie) a nový vzlet skupiny 4 UA je možný do 

15 minut, je praktičtější provést pátrání pouze jedním hodinovým letem. Velikost a taky počet 

sektorů, které se mají takto prozkoumat, je daná časem, který je k dispozici pro pátrání 

(60 min). Během této doby UA jsou schopná uletět (při cestovní rychlosti 60 km/hod) 

celkovou vzdálenost 

Dmax = 60 km 

Délka oblouku kruhové výseče při pátrání se 4 UA letícími v roji s rozestupem 251,2 m (Tab.  

3) z výšky 1000 ft AGL
12

: 

  AL= 14,45 km 

To znamená, že musíme prohlédnout celkem 8 sektorů tak, jak je znázorněno na následujícím 

obrázku (Obr.  43). 

 

Obr.  43 Obrazec sektorového pátrání po teoretické ploše pátráni; zdroj: autor 

                                                
12 Pro šířku pásu 314 m a 10% překrytí z obou stran s objektivem f=35mm lze poloměr výseče zkrátit na 6 km 
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V případě kruhové výseče volíme postup prohledávání nejdříve sektorů nejblíže k ose směru 

pravděpodobného pohybu a následně vzdálenější sektory. Postup prohledávání by byl tedy 

následující: 

• skupina začne pátrání tam, kde byla pohřešovaná osoba naposledy spatřena (LKP) 

• prozkoumá se sektor 5 a pak 

• prozkoumá se sektor 6 a pak 

• prozkoumá se sektor 3 a pak 

• prozkoumá se sektor 4 a pak 

• prozkoumá se sektor 1 a pak 

• prozkoumá se sektor 2 a pak 

• prozkoumá se sektor 7 a pak 

• prozkoumá se sektor 8. 

Protože osy jednotlivých průletu jsou v nejširším místě vzdáleny od sebe 1,8 km, je nutné 

zvolit maximální přípustnou výšku letu 1000 ft (300 m) AGL a sklon kamery vůči horizontu 

35° tak abychom pokryli tuto vzdálenost, pomoci 4 UA letících s rozestupem 450 m (Tab.  

4)
13

.  

Celková doba pátrání nepřekročí: 

 

P1 = 1 hod <<1>> 

Pro názornost, čas potřebný na prohlédnutí této plochy 4 UA letících v roji s rozestupem 

s rozestupem 251,2 m (Tab.  3) z výšky 1000 ft AGL
14

: 

 

CSwm

A
P

e..
  

<5> 

 

P2 = 0,844 hod =51 min <<2>> 

Je však nutné ještě jednou zdůraznit, že z pohledu pravděpodobnosti úspěchu je v daném 

případě výhodnější sektorové pátrání, protože pátrání probíhá opakovaně v místech blízkých 

LKP, kde je vyšší POC (viz Tab.  5) a to z různých směrů náletu skupiny UA.  

                                                
13 Pro šířku pásu 540 m a 10% překrytí z obou stran s objektivem f=35mm 
14 Pro šířku pásu 314 m a 10% překrytí z obou stran s objektivem f=35mm 
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4.3.4.2 Průzkum statistické plochy pátrání 

V našem příkladu pro skupinu 4 UA vyslaných na průzkum statistické plochy (300x5900 m) 

budeme hledat nejnižší použitelnou výšku HAGL. Nižší výška letu, s odkazem na zdroje [16] 

a [17], znamená vyšší pravděpodobnost detekce. 

Takže abychom pokryli celou šířku statistické plochy (300m) pro jedno UA připadá 

we = s = 75 m 

a při 10% překrytí
15

 je 

w = 90 m 

a protože pro použitou FLIR kameru pro kolmé snímání (δ = 90°) je zorný úhel (Tab.  2) 

β = 54° 

ze vzorce <2> odvodíme vzorec pro výpočet výšky: 

 

2
tan2

sin




wH AGL   

<6> 

a z něho vypočítaná výška letu je: 

 

HAGL = 176,6 m (cca 580 ft) <<3>> 

 

Protože vypočítaná výška je vyšší než minimální přípustná (50 m AGL) a současně je nižší 

než maximálně přípustná (300 m AGL) lze provést průzkum statistické plochy pátrání jedním 

průletem skupinou 4 UA s touto výškou letu. V případě, že nám vyjde výška HAGL nižší než 

Hmin AGL opakujeme výpočet pro menší počet UA, až nalezneme optimální formaci (počet) 

UA. V případě, že vypočítaná výška je vyšší než Hmax AGL museli bychom zvětšit formaci UA 

anebo, a to by byl náš případ, zvýšili bychom počet paralelních průletů (znásobili počet w) a 

provedli nový výpočet HAGL. Samozřejmě je nutné provést kontrolu, zda při konkrétním 

reliéfu terénu nedojde k narušení maximální povolené hladiny Hmax ASL. 

Průzkum statistické plochy pátrání tohoto příkladu se provede jedním průletem skupiny 4 UA 

ve výšce 580 ft AGL s rozestupem 75 m mezi tratěmi letu jednotlivých UA. Doba pátrání za 

daných podmínek bude: 

 

P3 = 6,5 min <<4>> 

                                                
15 Z obou stran snímaného pásu 
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S návratem na místo vzletu: 

 

P4 = 13 min <<5>> 

Jenom pro srovnání, prohledání teoretické plochy za stejných podmínek jako je navrženo pro 

průzkumu statistické plochy, tj. kolmým snímáním z výšky 580 ft (177 m) by trvalo: 

 

P5 = 2 hod 50 min <<6>> 

V případě, že průzkum je proveden více než jedním průletem, zahrneme do výpočtu také 

parametry zatáček, jako je poloměr zatáčky (r), uletěná vzdálenost (c), doba trvání zatáčky 

(P) a z pohledu namáhání konstrukce UA – přetížení v zatáčce (G). 

Poloměr zatáčky: 

 

tan.

2

g

V
r   <7> 

kde  V   - je rychlost letu 

  g = 9,81 - je gravitační zrychlení 

  ε  - je úhel náklonu zatáčky 

Uletěná vzdálenost: 

 

180

.r
ATc


  <8> 

kde  AT  - úhel zatáčky 

Doba trvání zatáčky: 

 

V

c
P   <9> 

Přetížení v zatáčce: 

 

cos

1
G

 
<10> 
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Pro ilustraci v následující tabulce (Tab.  6) jsou uvedeny parametry zatáček o 180° 

prováděných při rychlosti 60 km/h. 

V [km/h] ε [°] r [m] G  c [m] P [s] 

60 10 161 1,02 504 30 

60 15 106 1,04 332 20 

60 20 78 1,06 244 15 

60 25 61 1,10 191 11 

60 30 49 1,15 154 9 

60 35 40 1,22 127 8 

60 40 34 1,31 106 6 

60 45 28 1,41 89 5 

60 50 24 1,56 75 4 

60 55 20 1,74 62 4 

60 60 16 2,00 51 3 

Tab.  6  Parametry zatáček o 180° provedené rychlosti letu 60 km/h; zdroj: autor 

Postup při pátrání – Algoritmus pátrání 

Algoritmus samotného pátráni je univerzální pro pátrání na všech plochách 

pátrání - statistické, teoretické i subjektivní. 

Postup algoritmu – pátrání na statistické ploše pátrání: 

1. Načtení parametrů letu pro pátrání na statistické ploše pátrání: 

• Výška letu nad terénem 

H AGL = 177 m (580 ft) 

• Rychlost letu (vztaženo k zemskému povrchu) 

V = 60 km/hod 

2. Trajektorie letu – jeden průlet 4 UA 

m = 4 

s =75 m 

B = 075° 

3. Let po trajektorii a na základě vyhodnocování signálů z pátracích senzorů probíhá 

rozhodovací proces pravděpodobného nalezení/nenalezení pohřešované osoby: „Je 

detekován objekt?“ 

4. NE - nedetekován: 

V případě, že není detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, což bude 

vlastně i výchozím stavem, skupina UA bude pokračovat v pátrání po stanovené 

trajektorii letu 

5. Průběžně je kontrolovaná zásoba energie pro další let: „Je dostatek energie?“ 
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6. ANO – je dostatek energie:  

Protože z rozměrů statistické plochy pátrání víme, že celková doba letu (včetně návratu 

na LKP) bude hluboko pod maximální přípustnou dobou trvání letu, pokračuje skupina 

UA v letu po stanovené trajektorii. 

7. Kontrola plnění úkolu: „Byla prozkoumána celá plocha pátrání?“ 

8. NE – nebyla prozkoumána celá plocha:  

Průběžně je prováděna kontrola vzdálenosti od řídicího střediska UAS: „Je dosaženo 

hranice dosahu komunikačních prostředků?“  

BGC = 10 km 

9. NE – není dosažena hranice komunikace: 

Ani v tomto případě by nemělo dojít k překročení této hranice. Algoritmus se vrací do 

bodu 3. 

Alternativně: 

10. ANO – je dosažena hranice komunikace: 

Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

11. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

12. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

13. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

14. Algoritmus se vrací do bodu 3. 

Alternativně k bodu 4.: 

15. ANO – je detekován objekt: 

Když je detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, je zaznamenaná její 

pozice a tento údaj se zašle do řídicího centra UAS společně se žádostí o provedení 

ověření objektu. Na ověření objektu se může vyslat quadrokoptéra, popřípadě se tam vyšle 

pátrací jednotka. 

16. Je objekt identifikován jako hledaná osoba? 

17. ANO – objekt je hledanou osobou: 

Návrat na místo vzletu 

Alternativně: 

18. NE – objekt není hledanou osobou: 

Kontrola energie podle bodu 5. 

Alternativně k bodu 6.: 

19. NE – není dostatek energie k pokračování v pátrání 

Nepoužito – je dostatek energie 
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Alternativně k bodu 8.: 

20. ANO – je prohlédnuta celá plocha:  

Návrat na místo vzletu pro doplnění energie (výměna baterii, doplnění paliva …) nebo 

ukončení pátrací akce. 

21. Kdykoliv během pátrání může vydat řídicí středisko povel k ukončení pátrací akce 

a návratu UA na místo vzletu. Tento požadavek může být eventuálně modifikován 

na okamžité ukončení letu a použití „failsafe“ systému. 

Algoritmus pátrání je ukončen buď již s kladným, nebo s negativním výsledkem. V případě 

negativního výsledku tj., že pohřešovaná osoba nebyla nalezena, je nutné provést, s ohledem 

na časové možnosti, pátrání na subjektivně-deduktivní nebo na teoretické ploše pátrání. 

Postup algoritmu – sektorové pátrání na teoretické ploše pátrání: 

1. Načtení parametrů letu pro pátrání na teoretické ploše pátrání: 

• Výška letu nad terénem 

H AGL = 300 m (1 000 ft) 

• Rychlost letu (vztaženo k zemskému povrchu) 

V = 60 km/hod 

2. Trajektorie letu – sektorové prohledávání se 4 UA 

m = 4 

s =450 m 

δ = 35° 

3. Na základě vyhodnocování signálů z pátracích senzorů probíhá rozhodovací proces 

pravděpodobného nalezení/nenalezení pohřešované osoby 

4. NE - nedetekováno: 

V případě, že není detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, tak jako při 

prohledávání statistické plochy pátrání, skupina UA bude pokračovat v pátrání 

po stanovené trajektorii letu 

5. Průběžně je kontrolována zásoba energie pro další let 

6. ANO – je dostatek energie:  

Předem jsme rozhodli, že celková doba letu bude pod hranici, nebo se bude rovnat 

maximální přípustné době trvání letu, proto skupina UA pokračuje v letu po stanovené 

trajektorii. 

7. Kontrola plnění úkolu, zda již nebyla prozkoumána celá plocha pátrání 

8. NE – nebyla prozkoumána celá plocha:  

Průběžně je prováděna kontrola vzdálenosti od řídicího centra UAS tak, aby nebyla 

překročena hranice dosahu komunikačních prostředků. Ani v tomto případě by nemělo 

dojít k překročení této hranice. 

BGC = 10 km 
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9. NE – není dosažena hranice komunikace: 

Algoritmus se vrací do bodu 3. 

10. ANO – je dosažena hranice komunikace: 

Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

11. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

12. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

13. Nepoužito – nedojde k překročení této hranice 

14. Algoritmus se vrací do bodu 3. 

15. ANO – je detekován objekt: 

Když je detekováno pravděpodobné nalezení pohřešované osoby, je zaznamenaná její 

pozice a tento údaj se odešle do řídicího centra UAS. Řídicí centrum provede úkony 

potřebné pro ověření objektu. Na ověření objektu se může vyslat quadrokoptéra, 

popřípadě se tam vyšle pátrací jednotka. 

16. Je objekt identifikován jako hledaná osoba? 

17. ANO – objekt je hledanou osobou: 

Návrat na místo vzletu. 

18. NE – objekt není hledanou osobou: 

Kontrola energie podle bodu 5. 

19. NE – není dostatek energie k pokračování v pátrání: 

Je zaznamenaná poslední pozice již prozkoumaného prostoru, tak aby bylo možno 

pokračovat v pátrání po doplnění energie z nového výchozího bodu pátrání 

20. ANO – je prohlédnuta celá plocha:  

Návrat na místo vzletu pro doplnění energie (výměna baterii, doplnění paliva …) nebo 

ukončení pátrací akce. 

21. Kdykoliv během pátrání může vydat řídicí středisko povel k ukončení pátrací akce 

a návratu UA na místo vzletu. Tento požadavek může být eventuálně modifikován na 

okamžité ukončení letu a použití „failsafe“ systému. 

Algoritmus pátrání je ukončen. Celková kumulovaná pravděpodobnost úspěchu nalezení 

pohřešované osoby (OPOScum) je [16]: 

 





j

i

icum POSOPOS
1

 <11> 

kde  i   – označuje segment 

  j  – je počet segmentů 
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a pro každý segment se použije <3> 

  iii PODPOCPOS .  

V případě že nedošlo k nalezení pohřešované osoby, přestože hodnota OPOScum byla vysoká, 

je nutné provést analýzu vstupných informací pátracího případu. 

4.4 Trať pátrání jako graf 

Představme si, že bychom měli mapu rozložení hustoty pravděpodobnosti výskytu 

pohřešované osoby teoretické plochy předchozího příkladu. Takovou mapu by bylo možné 

získat ze statistických záznamů anebo manuálním vložením na základě subjektivních odhadů 

(např. obdobně jak pracuje expertní systém SAROPS - Search and Rescue Optimal Planning 

System [17]). Na této mapě bychom měli několik specifických oblastí s vyšší hustotou 

pravděpodobností výskytu pohřešované osoby. Jak již bylo vysvětleno v kapitole 2.2.4, 

v případě pátrání po pohřešovaných osobách obletem oblastí s vyšší hustotou 

pravděpodobností výskytu (Obr.  26 a Obr.  27) trať pátrání můžeme nazvat grafem. 

Tento graf může být: 

• smíšený,  

• hranově a vrcholově ohodnocený, 

• se smyčkami a 

• násobnými hranami. 

V následujících řádcích se budeme věnovat pouze hranově ohodnocenému úplnému grafu 

a jeho podgrafům. 
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Obr.  44 Plocha pátrání s místy s nejvyššími pravděpodobnostmi výskytu; zdroj: autor 

Jednotlivé vrcholy grafu PSj jsou oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu (PS – 

Place of Search). Hrany grafu Tk jsou traťové úseky, mezi jednotlivými oblastmi s vyšší 

hustotou pravděpodobností výskytu. 
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Obr.  45 Úplný graf – všechny varianty obletu PS0 až PS6; zdroj: autor 

Samotné provedení letu, skupiny UA jako celku, je možné provést jako cestování (let) po 

jedné Hamiltonové kružnici, nebo jako cestování po vícerých Hamiltonových kružnicích 

v případě, že nepožadujeme (a ani nepředpokládáme) pátrání celou skupinou UA nad každým 

PS. 

4.4.1 Řešení - řešení Hamiltonovy kružnice 

Hamiltonová kružnice je „kružnice“, která prochází všemi vrcholy grafu. Slouží k obsluze 

všech vrcholů sítě za požadavku, že každý vrchol obsluhujeme právě jednou a jediným 

cestováním po grafu. Řešením je naplánovat let skupiny UA nad všemi PS tak, aby se 

minimalizovala délka tratě, a tím i doba, jejích obletu. 

Ověření podmínek existence Hamiltonovy kružnice 

Nutné podmínky: 

• Graf musí být souvislý 

• Graf musí být obyčejný 

• Graf musí být konečný 

• Graf musí obsahovat alespoň 3 vrcholy 

• Graf nesmí obsahovat mosty 

• Graf nesmí obsahovat artikulace 
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Postačující podmínky: 

• Diracova – síť obsahuje Hamiltonovu kružnici, má-li každý vrchol stupeň 

 

2

n
stVi   <12> 

kde  n   - je počet vrcholů sítě 

 

• Oreho – síť obsahuje Hamiltonovu kružnici, je-li součet stupňů každé dvojice 

nesousedících vrcholů (vrcholy nespojené hranou) roven alespoň počtů uzlů v sítí n 

• Posova – síť obsahuje Hamiltonovu kružnici, je-li splněna podmínka 

 
kk   

Nk  











2
,0
n

k  

<13> 

kde n je počet uzlů grafu a k je počet vrcholů grafu se stupněm maximálně k 

 

Splnění Diracovy podmínky znamená i splnění Oreho a Posovy podmínky. Splnění Oreho 

podmínky znamená i splnění Posovy podmínky, avšak neznamená automaticky splnění 

Diracovy podmínky. Splnění Posovy podmínky neznamená automatické splnění Diracovy 

a ani Oreho podmínky. 

K nalezení optimálního řešení je možné použít Littlův algoritmus k hledání minimální 

Hamiltonovy kružnice. 

Littlův algoritmus
16

 

Little v algoritmu využívá principu metody větve a hranice. Princip metody větví a hranic je 

založen na dělení množiny přípustných řešení na menší podmnožiny a výpočtu horního, resp. 

dolního odhadu hodnot účelové funkce na všech řešeních jednotlivých podmnožin. 

Odhadů účelové funkce je v průběhu výpočtu využíváno: 

• k vyloučení podmnožin, které nemohou optimální řešení obsahovat, 

• k určení nejperspektivnější podmnožiny k dalšímu dělení, tj. podmnožiny, v níž 

očekáváme optimální řešení. 

Celý výpočet končí vyhledáním přípustného řešení s minimální hodnotou účelové funkce 

vzhledem ke všem přípustným řešením úlohy, tj. vyhledáním řešení optimálního. Při 

vylučování podmnožin přípustných řešení se využívá skutečnosti, že hodnota účelové funkce 

kteréhokoliv přípustného řešení je při minimalizaci horním odhadem hodnoty účelové funkce 

optimálního řešení. Máme-li k dispozici určité přípustné řešení (získané např. některou 

                                                
16 Citace popisu algoritmu ze studijního dokumentu VŠB; zdroj: [19] 
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z přibližných metod), resp. známe-li jeho hodnotu, můžeme z dalšího zpracování v rámci 

řešícího postupu vylučovat všechny podmnožiny, jejichž dolní odhady hodnot účelové funkce 

dosáhnou hodnoty účelové funkce již známého řešení. 

Určujeme-li v rámci výpočtu nejperspektivnější podmnožinu pro další dělení, vycházíme 

z hypotézy, že největší naději při vyhledání optimálního řešení poskytuje podmnožina 

s nejnižším dolním odhadem hodnoty účelové funkce. Praktické výpočty však ukazují, že ne 

vždy je tato hypotéza pravdivá. 

Dolní odhad minimální hodnoty účelové funkce na dané množině přípustných řešení se 

obvykle získá řešením zjednodušené úlohy získané z původní úlohy zanedbáním některých 

podmínek na přípustnost řešení (tato získaná hodnota mnohdy odpovídá nerealizovatelnému 

řešení). 

Proces dělení množiny přípustných řešení v metodě větví a hranic lze znázornit pomocí grafu 

zvaného strom. Do stromu se zpravidla u příslušných větvení uvádí označení proměnné ijx  

odpovídající vybranému větvícímu prvku. Zmiňovanou proměnnou lze charakterizovat jako 

diskrétní bivalentní (dvouhodnotovou) proměnnou, přičemž je-li 0ijx , tj. nabývá-li 

proměnná hodnoty nula, úsek do Hamiltonovy kružnice zařazen není, je-li 1ijx , platí opak. 

Algoritmy založené na metodě větví a hranic využívají zpravidla jednoho ze dvou 

následujících způsobů vytváření a prohledávání stromu podmnožin přípustných řešení a to: 

• prohledávání do hloubky s případným použitím zpětného návratu k nejbližšímu uzlu, 

• usměrněného prohledávání. 

Littlův algoritmus je založený na principu prohledávání do hloubky s případným použitím 

zpětného návratu k nejbližšímu uzlu. Množina řešení je zde definována množinou úseků, které 

budou, resp. nebudou zařazeny do minimální Hamiltonovy kružnice. Je však zapotřebí 

pamatovat na skutečnost, že v získaném řešení tyto úseky představují vzdálenosti, nemusí tedy 

odpovídat reálným komunikacím. Po skončení výpočtu je z tohoto důvodu zapotřebí 

vzdálenosti zahrnuté do optimálního řešení zpětně transformovat do podmínek reálné 

dopravní sítě. 

Algoritmus je možné popsat několika kroky: 

1) v každém řádku matice vzdáleností vyhledáme minimální prvek a ten odečteme od všech 

prvků v uvedeném řádku (výsledkem postupu je vytvoření alespoň jedné nuly v každém řádku), 

postup na krok 2), 

2) v každém sloupci matice vzdáleností, v němž se nenachází žádná nula, vyhledáme 

minimální prvek a ten odečteme od všech prvků v příslušném sloupci (výsledkem kroku je, že v 

každém sloupci se vyskytuje alespoň jedna nula), pokračujeme krokem 3), 

3) vypočítáme dolní odhad účelové funkce jako součet všech hodnot, o které jsme snižovali 

vzdálenosti v příslušných řádcích, resp. sloupcích. Dolní odhad účelové funkce ohraničuje 

hodnotu účelové funkce zdola, udává tedy hodnotu, pod kterou hodnota účelové funkce určitě 

neklesne, krok 4), 

4) každou nulu nacházející se v matici vzdáleností ohodnotíme a to tak, že v příslušném 

řádku a sloupci vyhledáme minimální ze zbylých prvků a obě hodnoty sečteme (právě 

ohodnocovanou nulu v daném okamžiku do výpočtu nezahrnujeme). Pokud nelze ohodnotit 

nuly, pokračujeme krokem 10), jinak krokem 5). Ohodnocení nuly představuje hodnotu, 

o kterou vzroste dolní odhad účelové funkce v případě, že uvedený prvek nebude vybrán, což 

odpovídá situaci, kdy příslušná relace nebude do Hamiltovnovy kružnice zařazena, 
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5) z ohodnocených prvků (nul) vybereme prvek s maximálním ohodnocením. Máme-li 

v aktuální matici více prvků se stejným maximálním ohodnocením, volíme libovolný z nich. 

Výběr prvku znamená zařazení odpovídajícího úseku do vznikající Hamiltonovy kružnice, 

současně s tím začínáme pěstovat strom řešení (pokračujeme ve stromu řešení) a jdeme na 

krok 6), 

6) v aktuální řešící matici zrušíme ohodnocení zbylých nul a pokračujeme krokem 7), 

7) výběrem prvku se umožní redukce aktuální řešící matice o příslušný řádek a sloupec 

(stačí si uvědomit, že výběr prvku cij představuje navržené spojení z uzlu ui do uzlu uj; 

Hamiltonova kružnice umožňuje průchod každým uzlem právě jednou, je tedy zřejmé, že 

z uzlu ui se nelze dostat odjinud než právě do uzlu uj a naopak). Redukování aktuální řešící 

matice se provádí za účelem zpřehlednění výpočtu, krok 8), 

8) provedeme zákaz prvků umožňujících vznik nepřípustného řešení (jedná se o prvky, 

které v důsledku prvku vybraného v kroku 5) umožňují uzavřít kružnici dříve, než dojde 

k návštěvě všech dosud nenavštívených uzlů), krok 8), 

9) kontrola prvků v aktuální řešící matici (v rámci tohoto kroku se provádí kontrola, zda 

v každém řádku a sloupci po redukci ve smyslu kroku 6) zůstala alespoň jedna nula, pokud ne, 

postupujeme analogicky jako v kroku 1), resp. kroku 2); v případě dalšího odečítání se 

zároveň o stejnou hodnotu zvyšuje dolní odhad účelové funkce v příslušné větvi). Máme-li 

k dispozici hodnotu určitého řešení, porovnáme dosažené hodnoty dolních odhadů účelové 

funkce s tímto řešením. Dosáhne-li hodnota dolního odhadu účelové funkce hodnoty ve všech 

větvích již vytvořeného řešení, pokračujeme krokem 11), jinak se vracíme na krok 4), 

10) zbylé prvky v aktuální řešící matici určují úseky uzavírající Hamiltonovu kružnici, 

vyskytuje-li se v úloze větev s nižší hodnotou dolního odhadu účelové funkce než je hodnota 

dolního odhadu naposled vytvořeného řešení, vytvoříme novou výchozí řešící matici 

zohledňující podmínky v příslušné větvi řešícího stromu (zákazy některých prvků apod.) 

a vracíme se na krok 1), v opačném případě postupujeme krokem 11), 

11) naposledy vytvořené řešení je optimálním řešením. 

Poznámka: Nulové prvky v upravené matici vzdáleností představují ve skutečnosti 

„kandidáty“ na spojení v rámci vytvářené trasy. 

Příklad č. 1: 

Mějme vstupní parametry případové studie pátrání po pohřešované osobě (str. 41): 

Počet bezpilotních prostředků   m = 4 

Cestovní rychlost      CS = 60 km/h 

Na teoretické ploše pátrání máme 6 specifických oblastí (Obr.  44) s vyšší hustotou 

pravděpodobností výskytu pohřešované osoby označené jako PS1 až PS6. Poslední známou 

polohu (LKP) pohřešované osoby si označme jako PS0 a toto místo bude současně místem 

vzletu UA. 
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Přeletové vzdálenosti mezi jednotlivými PS v km: 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 5,35 2,52 3,15 5,00 4,73 6,25 

PS1 5,35 * 6,40 4,18 4,29 5,99 9,53 

PS2 2,52 6,40 * 2,46 4,04 2,85 3,78 

PS3 3,15 4,18 2,46 * 1,87 2,14 5,36 

PS4 5,00 4,29 4,04 1,87 * 2,02 5,87 

PS5 4,73 5,99 2,85 2,14 2,02 * 3,98 

PS6 6,25 9,53 3,78 5,36 5,87 3,98 * 

Matice 1 Matice vzdáleností mezi PS, příklad; zdroj: autor 

Jak dlouho může trvat pátrání po pohřešované osobě, které provedeme nejkratším obletem 

všech specifických oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu pohřešované osoby? 

Řešení příkladu č. 1: 

Úloha nalezení nejkratší Hamiltonovy kružnice se také nazývá úlohou obchodního 

cestujícího. Cílem je navštívit právě jednou každý vrchol grafu (každé PS) za co nejkratší 

dobu s návratem do výchozího vrcholu grafu (místo LKP). Stejný případ se řeší, i když 

pátráme po pohřešované osobě. Musíme obletět všechna místa s vyšší hustotou 

pravděpodobností výskytu za co nejkratší čas a vrátit se na místo vzletu. Do výsledného času 

potřebného k pátrání je nutné ještě započítat čas průzkumu jednotlivých oblastí s vyšší 

hustotou pravděpodobností výskytu. 

Protože nám nejsou známa žádná omezení týkající se postupu letu, mimo místa vzletu, 

můžeme sestrojit úplný graf, jehož vrcholy jsou PS0 až PS6 (Obr.  45) a hrany mají 

ohodnocení dané přeletovými vzdálenostmi (Matice 1). 

a) Ověření možnosti sestrojení Hamiltonovy kružnice v grafu (Obr.  45) 

Nutné podmínky: 

• Graf musí být souvislý     SPLNĚNO 

• Graf musí být obyčejný     SPLNĚNO 

• Graf musí být konečný     SPLNĚNO 

• Graf musí obsahovat alespoň 3 vrcholy  SPLNĚNO 

• Graf nesmí obsahovat mosty    SPLNĚNO 

• Graf nesmí obsahovat artikulace   SPLNĚNO 

Postačující podmínky: 

• Diracova <12> 

Každý vrchol grafu (Obr.  45) má stupeň vrcholu 

  
2

6
n

stPSstV ii   

kde počet vrcholů je   n = 7   SPLNĚNO 

Protože je splněna Diracova  podmínka, jsou automaticky splněny i Oreho a Posovy 

podmínky. 
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Protože graf (Obr.  45) plní nutné i postačující podmínky lze konstatovat, že lze v něm 

sestrojit Hamiltonovu kružnici. 

b) Littlův algoritmus 

Krok 1) 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 Odečet 

PS0 * 5,35 2,52 3,15 5,00 4,73 6,25 2,52 

PS1 5,35 * 6,40 4,18 4,29 5,99 9,53 4,18 

PS2 2,52 6,40 * 2,46 4,04 2,85 3,78 2,46 

PS3 3,15 4,18 2,46 * 1,87 2,14 5,36 1,87 

PS4 5,00 4,29 4,04 1,87 * 2,02 5,87 1,87 

PS5 4,73 5,99 2,85 2,14 2,02 * 3,98 2,02 

PS6 6,25 9,53 3,78 5,36 5,87 3,98 * 3,78 

Matice 2 Odečet řádkových minim; zdroj: autor 

 

 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 2,83 0 0,63 2,48 2,21 3,73 

PS1 1,17 * 2,22 0 0,11 1,81 5,35 

PS2 0,06 3,94 * 0 1,58 0,39 1,32 

PS3 1,28 2,31 0,59 * 0 0,27 3,49 

PS4 3,13 2,42 2,17 0 * 0,15 4,00 

PS5 2,71 3,97 0,83 0,12 0 * 1,96 

PS6 2,47 5,75 0 1,58 2,09 0,20 * 

Matice 3 Po odečtení řádkových minim; zdroj: autor 

Krok 2) 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 2,83 0 0,63 2,48 2,21 3,73 

PS1 1,17 * 2,22 0 0,11 1,81 5,35 

PS2 0,06 3,94 * 0 1,58 0,39 1,32 

PS3 1,28 2,31 0,59 * 0 0,27 3,49 

PS4 3,13 2,42 2,17 0 * 0,15 4 

PS5 2,71 3,97 0,83 0,12 0 * 1,96 

PS6 2,47 5,75 0 1,58 2,09 0,20 * 

Odečet 0,06 2,31 0 0 0 0,15 1,32 

Matice 4 Odečet sloupcových minim; zdroj: autor 
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 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 0,52 0 0,63 2,48 2,06 2,41 

PS1 1,11 * 2,22 0 0,11 1,66 4,03 

PS2 0 1,63 * 0 1,58 0,24 0 

PS3 1,22 0 0,59 * 0 0,12 2,17 

PS4 3,07 0,11 2,17 0 * 0 2,68 

PS5 2,65 1,66 0,83 0,12 0 * 0,64 

PS6 2,41 3,44 0 1,58 2,09 0,05 * 

Matice 5 Po odečtu sloupcových minim; zdroj: autor 

Krok 3) 

Dolní odhad účelové funkce: 

Součet prvků odečítaných v řádcích  2,52+4,18+2,46+1,87+1,87+2,02+3,78=18,7 

Součet prvků odečítaných ve sloupcích  0,06+2,31+0+0+0+=3,84 

Celkový součet – dolní odhad    18,7+3,84=22,54 

Hamiltonova kružnice nemůže být kratší než 22,54 km. 

Krok 4) 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 0,52 0
0,52 0,63 2,48 2,06 2,41 

PS1 1,11 * 2,22 0
0,11 

0,11 1,66 4,03 

PS2 0
0,24 

1,63 * 0
0,12 

1,58 0,24 0
0,24 

PS3 1,22 0
0,11 

0,59 * 0
0,11 

0,12 2,17 

PS4 3,07 0,11 2,17 0
0,11 

* 0
0,05 

2,68 

PS5 2,65 1,66 0,83 0,12 0
0,11 

* 0,64 

PS6 2,41 3,44 0
0,05 

1,58 2,09 0,05 * 

Matice 6 Ohodnocení nul; zdroj: autor 

Krok 5) 

Maximální ohodnocení (0,52) má prvek   (PS0,PS2) 

Kroky 6); 7) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS1 1,11 * 0
 

0,11 1,66 4,03 

PS2 0
 

1,63 0
 

1,58 0,24 0
 

PS3 1,22 0
 

* 0
 

0,12 2,17 

PS4 3,07 0,11 0
 

* 0
 

2,68 

PS5 2,65 1,66 0,12 0
 

* 0,64 

PS6 2,41 3,44 1,58 2,09 0,05 * 

Matice 7 Redukovaná Matice 6 po odstranění nul; zdroj: autor 
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Krok 8) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS1 1,11 * 0
 

0,11 1,66 4,03 

PS2 0
 

1,63 0
 

1,58 0,24 0
 

PS3 1,22 0
 

* 0
 

0,12 2,17 

PS4 3,07 0,11 0
 

* 0
 

2,68 

PS5 2,65 1,66 0,12 0
 

* 0,64 

PS6 2,41 3,44 1,58 2,09 0,05 * 

Matice 8 Redukovaná Matice 6 - zákaz prvků umožňujících vznik nepřípustného řešení; 

zdroj: autor 

Krok 9) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS1 5,35 * 4,18 4,29 5,99 9,53 

PS2 * 6,40 2,46 4,04 2,85 3,78 

PS3 3,15 4,18 * 1,87 2,14 5,36 

PS4 5,00 4,29 1,87 * 2,02 5,87 

PS5 4,73 5,99 2,14 2,02 * 3,98 

PS6 6,25 9,53 5,36 5,87 3,98 * 

Matice 9 Původní redukovaná Matice 1; zdroj: autor 

Kroky 1); 2); 3); 4) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS1 0
0,11 

* 0
0,11 

0,11 1,81 4,03 

PS2 * 1,63 0
0,12 

1,58 0,39 0
0,39 

PS3 0,11 0
0,11 

* 0
0,11 

0,27 2,17 

PS4 1,96 0,11 0
0,11 

* 0,15 2,68 

PS5 1,54 1,66 0,12 0
0,11 

* 0,64 

PS6 1,1 3,24 1,38 1,89 0
0,15 

* 

Matice 10 Redukovaná Matice 9 po odečtu a ohodnocení nul; zdroj: autor 

Krok 5) Maximální ohodnocení (0,39) má prvek   (PS2,PS6) 

Kroky 6); 7); 8); 9); 1); 2); 3); 4) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 PS5 

PS1 0
0,11 

* 0
0,11 

0,11 1,81 

PS3 0,11 0
0,11 

* 0
0,11 

0,27 

PS4 1,96 0,11 0
0,11 

* 0,15 

PS5 1,54 1,66 0,12 0
0,11 

* 

PS6 * 3,24 1,38 1,89 0
0,15 

Matice 11 Redukovaná Matice 10 po odečtu a ohodnocení nul a zákazu; zdroj: autor 
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Krok 5) 

Maximální ohodnocení (0,15) má prvek   (PS6,PS5) 

Kroky 6); 7); 8); 9) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 

PS1 5,35 * 4,18 4,29 

PS3 3,15 4,18 * 1,87 

PS4 5,00 4,29 1,87 * 

PS5 * 5,99 2,14 2,02 

Matice 12 Redukovaná Matice 11 – původní hodnoty; zdroj: autor 

Kroky 1); 2); 3); 4) 

 PS0 PS1 PS3 PS4 

PS1 0
0,11 

* 0
0,11 

0,11 

PS3 0,11 0
0,11 

* 0
0,11 

PS4 1,96 0,11 0
0,11 

* 

PS5 * 1,66 0,12 0
0,11 

Matice 13 Matice 12 po odečtu a ohodnocení nul a zákazu; zdroj: autor 

Krok 5) 

Všechny nuly mají stejné ohodnocení (0,11) – volíme (PS5,PS4) 

Kroky 6); 7); 8); 9); 1); 2); 3); 4) 

 PS0 PS1 PS3 

PS1 1,17 * 0
1,17 

PS3 0
1,17 

0
1,39 

* 

PS4 * 1,39 0
1,39 

Matice 14 Redukovaná Matice 12 po odečtu a ohodnocení nul a zákazu; zdroj: autor 

Krok 5) 

Maximální ohodnocení (1,39) má prvek   (PS3,PS1) a (PS4,PS3) 

- volíme (PS4,PS3) 

Krok 10) 

Po redukci matice, která zůstala, je po zákazu nepřípustného řešení i matici hledaných 

zbylých větví k uzavření kružnice 

 PS0 PS1 

PS1 1,17 * 

PS3 0
1,17 

0
1,39 

Matice 15 Redukovaná Matice 14 se zbylými větvemi; zdroj: autor 
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Zbylé větve      (PS3,PS1) 

(PS1,PS0) 

Krok 11) 

 PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 5,35 2,52 3,15 5,00 4,73 6,25 

PS1 5,35 * 6,40 4,18 4,29 5,99 9,53 

PS2 2,52 6,40 * 2,46 4,04 2,85 3,78 

PS3 3,15 4,18 2,46 * 1,87 2,14 5,36 

PS4 5,00 4,29 4,04 1,87 * 2,02 5,87 

PS5 4,73 5,99 2,85 2,14 2,02 * 3,98 

PS6 6,25 9,53 3,78 5,36 5,87 3,98 * 

Matice 16 Matice vzdáleností mezi PS – Hamiltonova kružnice; zdroj: autor 

 

 

Obr.  46 Optimální (nejkratší) trať letu skupiny UA – Hamiltonova kružnice; zdroj: autor 
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c) Celková délka navržené tratě obletu 

Celková délka navržené tratě PS0-PS1-PS3-PS4-PS5-PS6-PS2-PS0 (Obr.  46) je: 

 R = 5,35+4,18+1,87+2,02+3,98+3,78+2,52 

R = 23,7 km 

pro 

 TL: PS0 - PS1 - PS3 - PS4 - PS5 - PS6 - PS2 - PS0 

<<7>> 

d) Celkový čas pátrání 

Již na začátku jsme si řekli, že vrcholy grafu jsou místa s vyšší pravděpodobností výskytu 

pohřešované osoby. To znamená, že právě v těchto místech se musíme soustředit na pátrání. 

Proto neuvažujeme, že bychom provedli pouze jednoduchý průlet daného PS, ale provedeme 

tam i nějakou pátrací činnost. Čas potřebný k této činnosti může být různý v závislosti 

na velikosti ploch PS. Pro zjednodušení uvažujme, že nad každým takovým místem 

provedeme pouze dvojnásobný průlet způsobem tak, jak je navrženo na Obr.  47. Proč? 

Protože celá skupina již má docela velkou celkovou šířku pásu snímání terénu, přímo závislou 

na výšce letu od HminAGL po HmaxAGL. V tomto případě to je výška od 50 m AGL až 300 m 

AGL, kdy celková šířka pásu může být 160 m až 1000 m při kolmém snímání a až 1800 m při 

sklonu kamery 35°.
17

 Takže, když si řekneme, že ty specifické místa nebudou zvlášť rozsáhlá 

(můžeme to ovlivnit volbou spodní úrovně hustoty pravděpodobnosti výskytu), tak nám pro 

tento příklad postačují ty dva navržené přelety nad nimi.  

Čas potřebný na oblet navržené tratě a prohledání jednotlivých PS se vypočítá podle vzorce: 

 







1

11

l

j

j
l

k

k

V

c

V

T
P  <14> 

kde   k   - je pořadí traťového úseků  

  l  - je počet traťových úseků 

  Tk  - je traťový úsek 

cj  - je délka oblouku zatáčky, odletového a příletového úseku 

za příslušným PS 

Pro přesný výpočet délky oblouku je nutné nejdříve vypočítat úhel zatáčky pro každou 

zatáčku nad každým PS a odletový a příletový úsek, přičemž by se nemělo jednat o ostrou 

zatáčku a dodržovat pravidlo točení od směru následujícího Tk.  

                                                
17 Při 10% překrytí z obou stran s objektivem f=35mm 
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Obr.  47 Průlety - prodloužené zatáčky nad PS; zdroj: autor 

Pro hrubou kontrolu nám postačuje uvažovat, že nad každými PS mimo PS0 je vykonána 

zatáčka o 360° o náklonu 45°. 

 
P6 = 

60

178,0.6

60

7,23
  

P6 = 0,413 hod = 24 min 47 s 

<<8>> 

Výsledek příkladu č. 1: 

Pátrací akce bude provedena po navržené trati a bude trvat necelou půl hodiny. Výsledek je 

o mnoho efektivnější než systematické prohledávání postupnými paralelními lety, které je 

možné provést se stejnou skupinou asi za necelých 51 minut (výsledek <<2>>) 
18

. Výsledek 

tohoto příkladu se dá prezentovat i tak, že letka UA bude mít k dispozici 36 minut na 

důkladné prohledávání šesti míst s vyšší pravděpodobností výskytu pohřešované osoby 

a nebude mrhat drahocenný čas pátráním v místech s nižší POC. 

4.5 Matematický model pátrání ve specifických prostorech pátrání. 

Tak jako i v předchozí kapitole, specifické prostory pátrání jsou tady myšleny plochy pátráni 

pozůstávající z oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu (Obr.  44) hledaného 

subjektu. Tím vlastně zredukujeme rozsáhlou plochu teoretické plochy pátrání na přijatelnou 

menší plochu pátrání. S přihlédnutím na povahu určitých prostorů pátrání lze tento model 

použit i k pátrání na subjektivně-deduktivní ploše pátrání. V tomto případě místa pátrání 

s vyšší pravděpodobností výskytu hledaného subjektu získáváme ne ze statistických údajů, ale 

určujeme je pouze subjektivně, dedukcí s přihlédnutím k ostatním okolnostem pátrací akce. 

Jak již bylo zdůrazněné v předchozí kapitole, naším zájmem je mít dostatek času 

na prohledání relevantních míst s vyšší POD. Níže popsaný model matematického 

                                                
18 Čistý čas průzkumu 4x UA letících ve výšce 300 ft AGL, FLIR kamera f=35 mm, kolmé snímání, rozestup 

251 m, přesah 10% z obou stran. 
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programování umožňuje zjistit optimální trasu letu skupiny UA při pátrání po pohřešovaných 

osobách. 

Obecná formulace problému 

Je dáno m bezpilotních prostředků stejného typu, místo jejich vzletu a přistání (jedná se 

o totéž místo) a n oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu (PS), které máme 

pomocí uvedených UA prohledat. K dispozici je matice dob přeletů (vycházející z matice 

vzdáleností) mezi místem vzletu a přistání a jednotlivými PS a mezi jednotlivými PS 

navzájem. Je známa maximální doba, kterou mohou UA strávit ve vzduchu mezi okamžikem 

startu a přistání (ta je daná vytrvalosti UA, nebo vyplívající z konkrétní situace). Známe doby, 

které potřebují UA k prohledání jednotlivých PS (tím, že zavedeme standardizované obrazce 

průzkumu takových oblastí), přičemž doba potřebná k prohledání takového PS je závislá na 

počtu UA, které pátrání nad daným PS provádějí. UA provádí pátrání buď samostatně, nebo 

ve skupinách (v rojích), přičemž je-li UA zařazen do určité skupiny, setrvá v ní po celou dobu 

pátrání. Úkolem je určit trasy skupin bezpilotních prostředků mezi místem startu a přistání 

a jednotlivými PS tak, aby se minimalizovala doba do návratu poslední skupiny UA. 

Symboly zavedené v modelu: 

n počet prohledávaných PS 

0 index místa vzletu a přistání UA 

m  počet použitých UA 

tij  prvek matice dob přeletů mezi PS a mezi místem vzletu a přistání a těmito PS, 
nji ,...,0,   

tpj  doba prohledávání PS nj ,...,1  (základní – v situaci, kdy PS prohledává 

pouze jeden bezpilotní prostředek 

sji  koeficient ovlivňující dobu prohledávání PS v závislosti na počtu 

prohledávajících bezpilotních prostředků. Prohledává-li PS nj ,...,1  jeden 

bezpilotní prostředek (i = 1), potom sj1 = 1, hodnota koeficientu se s rostoucím 

počtem bezpilotních prostředků nasazených k prohledávání daného PS snižuje 

podle zvolené stupnice, tím bude v modelu ošetřena doba prohledávání 

jednotlivých PS 

q  maximální počet UA ve skupině 

Tmax  maximální doba, která může uplynout mezi okamžikem startu a přistání  

xijk  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o tom, zda UA pk ,...,1  poletí 

z PS ni ,...,0  do PS nj ,...,0  

yij  proměnná modelující počet UA letících z PS ni ,...,0  do PS nj ,...,0  

zij  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o tom, že UA letí z PS ni ,...,0  

do PS nj ,...,0  

wij  pomocná bivalentní proměnná pro relaci vedoucí z PS ni ,...,1 do PS 

nj ,...,0  

vi  pomocná proměnná pro tvorbu anticyklících podmínek (vztahuje se k PS i) 
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h  proměnná omezující doby trvání tras všech UA shora, její hodnota bude 

minimalizována 

u ji

,
  proměnná, která nabývá hodnoty 1 v případě, že PS nj ,...,1 prohledává 

pouze jeden UA mi ,...,1  (hodnoty 0 v ostatních případech) 

u jik

,,
  proměnná, která nabývá hodnoty 1 v případě, že PS nj ,...,1  prohledávají 

dva UA pi ,...,1  a pk ,...,1  (hodnoty 0 v ostatních případech) 

u jikl

,,,
  proměnná, která nabývá hodnoty 1 v případě, že PS nj ,...,1  prohledávají tři 

UA pi ,...,1 , pk ,...,1  a pl ,...,1  (hodnoty 0 v ostatních případech) 

Prohledává-li PS více UA, zavedou se další proměnné modelující situaci, kdy PS prohledávají 

více než tři UA. Prohledávají-li PS např. UA1 a UA2, je to totéž, jako kdyby jej prohledávala 

kombinace bezpilotních prostředků UA2 a UA1, tedy zavede se pouze jedna proměnná. 

V modelu bude zavedena pouze ta proměnná, ve které jsou indexy seřazeny vzestupně zleva 

doprava. Analogicky by se postupovalo v dalších podobných případech. 

4.5.1 Matematický model 

Úloha modelu - minimalizovat: 

 

huuuvhwzyxf ),,,,,,,,(min ,,,,,,  <15> 

za podmínek: 

 

1
,1




n

jii

ijz          pro ni ,...,1  <16> 

 

1
,0




n

ijj

ijz         pro ni ,...,1   <17> 

 





n

jii

jik

n

jii

ijk xx
,0,0

      pro nj ,...,0   

         a     mk ,...,1  
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Skupina omezujících podmínek <16> zajistí, že do každého prohledávaného PS přiletí 

skupina UA právě z jednoho jiného místa.  

Skupina omezujících podmínek <17> zajistí, že z každého prohledávaného PS odletí skupina 

UA právě do jednoho jiného místa.  

Skupina omezujících podmínek <18> zajistí, že z každého prohledávaného PS odletí právě ty 

bezpilotní prostředky, které do něj přiletěly.  

Skupina omezujících podmínek <19> vyčísluje počty bezpilotních prostředků letících 

v jednotlivých relacích.  

Skupiny omezujících podmínek <20> a <21> zajistí, že do každého PS přiletí pouze jedna 

skupina bezpilotních prostředků.  

Omezující podmínka <22> zajistí, že z místa vzletu nebude nařízen odlet více bezpilotním 

prostředkům, než je k dispozici. Skupina omezujících podmínek<23> vytváří vazby mezi 

odpovídajícími proměnnými ijy  a ijz .  
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Skupina omezujících podmínek <24> zabezpečí, že v rámci navržených tras nedojde ke 

vzniku nepřípustných podcyklů (tedy takových tras, které by neprocházely místem vzletu 

a přistání bezpilotních prostředků).  

Skupiny omezujících podmínek <25> – <30> vytvářejí logické vazby mezi proměnnými 

vyjadřujícími přelety jednotlivých bezpilotních prostředků mezi PS a počty bezpilotních 

prostředků prohledávajících jednotlivé PS (které budou ovlivňovat dobu prohledávání 

jednotlivých PS).  

Skupina omezujících podmínek <31> zajišťuje, že pro žádný bezpilotní prostředek nedojde 

k překročení maximální povolené doby, která může uplynout od okamžiku vzletu 

do okamžiku přistání.  

Skupina omezujících podmínek <32> zajišťuje vazbu mezi soustavou omezujících podmínek 

a účelovou funkcí.  

Skupiny omezujících podmínek <33> až <40> vymezují definiční obory proměnných 

vystupujících v úloze. 

Příklad č. 2: 

Tento příklad je ověřením předchozího řešení Hamiltonovy kružnice (Příklad č. 1) pomoci 

výše uvedeného matematického modelu: 

Počet bezpilotních prostředků   4m  

Počet PS       6n  

Počet UA ve skupině     4q   

Maximální doba od startu do přistání  1max T hod 

Matice dob přeletů ijt  v [hod]: 

tij  PS0 PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

PS0 * 0,0733 0,1100 0,0783 0,1000 0,1200 0,1717 

PS1 0,0733 * 0,0467 0,0500 0,0783 0,0800 0,1050 

PS2 0,1100 0,0467 * 0,0483 0,0617 0,0483 0,0617 

PS3 0,0783 0,0500 0,0483 * 0,0283 0,0433 0,1033 

PS4 0,1000 0,0783 0,0617 0,0283 * 0,0267 0,1033 

PS5 0,1200 0,0800 0,0483 0,0433 0,0267 * 0,0767 

PS6 0,1717 0,1050 0,0617 0,1033 0,1033 0,0767 * 

Matice 17 Matice dob přeletů, příklad; zdroj: autor 

Příklad č. 3: 

Tento příklad je modifikace Příkladu č. 1 avšak upuštěním od podmínky letu všech UA 

v jedné skupině: 

Počet bezpilotních prostředků   4m  

Počet PS       6n  

Maximální doba od startu do přistání  1max T hod 

Doba prohledávání PS jedním UA   05,01 tp hod 
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Koeficient ovlivňující dobu prohledávání  6,02 js  

Maximální počet UA ve skupině   2q   

4.5.2 Řešení pomocí Xpress software 

Příklad č. 2: 

 
Obr.  48 Xpress – výstup, výsledek řešení č. 2; zdroj: autor 

Vypočítaný čas obletu všech PS je: 

 

P7
‘
 = 0,395 hod = 23 min 42 s <<9>> 

Když k tomu připočítáme čas potřebný k prohledání jednotlivých PS1 až PS6 (stejný jako 

u <<8>>): 

 

P7 = 0,395 + 0,018 = 0,413 hod = 24 min 47 s= P6 <<10>> 

Z výstupu modelu vidíme návrh tratě skupiny UA (Obr.  48): 

 
TL: PS0 - PS2 - PS6 - PS5 - PS4 - PS3 - PS1 - PS0 <<11>> 
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Obr.  49 Xpress – statistické hodnoty řešení Příkladu č. 2; zdroj: autor 

 

 
Obr.  50 Xpress – výsledek hledání v modelu Příkladu č. 2; zdroj: autor 

 



 Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 

  

 

 Insti tut dopravy Fak ulty strojní  VŠB –  Technické uni verzity v Ostravě  

 89  

Příklad č. 3: 

 
Obr.  51 Xpress – výstup, výsledek řešení Příkladu č. 3; zdroj: autor 

 

P8
‘
 = 0,269 hod = 16 min 10 s <<12>> 

a celkový čas pátraní je: 

 

P8 = 0,269 + 0,018 = 0,287 hod = 17 min 13 s <<13>> 

Z výstupu modelu vidíme návrh tratí jednotlivých UA (Obr.  53): 

 UA1 letící po trati TL1: 

PS0 – PS4 – PS3 – PS0 

UA2 letící po trati TL2: 

PS0 – PS6 – PS0 

UA3 letící po trati TL3: 

PS0 – PS1 – PS0 

UA4 letící po trati TL4 

PS0 – PS5 – PS2 – PS0 

<<14>> 
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Obr.  52 Xpress – statistické hodnoty řešení Příkladu č. 3; zdroj: autor 

 

 

Obr.  53 Xpress – matice řešení Příkladu č. 3; zdroj: autor 
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Obr.  54 Xpress – výsledek hledání v modelu Příkladu č. 3; zdroj: autor 

 

Obr.  55 Vizualizace tratí letů Příkladů č. 2 a č. 3 navržených z Xpress; zdroj: autor 
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5. Závěr – zhodnocení dosažení cíle 

Tato práce si kladla za hlavní cíl navrhnout teoretický postup letu a činnost skupiny 

bezpilotních letounů při pátrání po pohřešovaných osobách. Tento cíl byl dosažen. 

V jednotlivých kapitolách byl analyzován současný stav řešení dané problematiky a následně 

byly předkládány možnosti řešení.  

V kapitole 4.3 byly navrženy algoritmy postupů pro: 

• Určení teoretické, statistické a subjektivně-deduktivní plochy pátrání (kap. 4.3.1) 

• Návrh trajektorie letu pátrání příslušné plochy pátrání (kap. 4.3.2) 

• Činnosti UA při samotném pátrání (kap. 4.3.3) 

V dalším textu práce bylo rozebráno ověření uvedených algoritmů na případové studii jak 

z pohledu proveditelnosti navržených algoritmů, tak i z pohledu teoretického řešení pohybu 

celé skupiny, skupin i samostatných UA letících po tratích letu s místy se zvýšenou hustotou 

pravděpodobností. Případová studie nám pomohla vnímat problematiku pátrání z pohledu 

časových náročností jednotlivých typologií (obrazců letů) vzdušného pátrání: 

• Pátrání s využitím trajektorie letu postupných paralelních letů, 

• sektorového pátrání a 

• pátrání v oblastech s vyššími pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby. 

Z této části práce lze, díky srovnatelným podmínkám případové studie, vyvodit tyto dílčí 

závěry: 

• Pohřešovanou osobu, trpící Alzheimerovou chorobou, zpravidla nejrychleji 

nalezneme prohledáním statistické plochy pátrání. 

• V případě, že pohřešovaná osoba nebyla nalezená prohledáním statistické plochy 

pátrání, druhou nejrychlejší metodou je pátrání v oblastech s vyššími 

pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby. 

• Sektorové prohledávání je sice nejdéle trvající pátrání, ale prohledá se celá 

teoretická plocha pátrání v přípustném čase. 

• Pátrání s využitím trajektorie letu postupných paralelních letů lze využít, v některých 

případech, při prohledávání menších statistických ploch, ale obvykle není vhodné 

použít tuto metodu k prohledání větších teoretických ploch pátrání. 

Konkrétní výsledky ze srovnávacího příkladu případové studie: 

• Statistickou plochu pátrání (Obr.  42) lze prohledat pomoci 4 UA za 6,5 minut 

<<4>> , respektive za 13 minut s návratem na místo vzletu <<5>>– viz kap. 4.3.4.2. 

• Teoretickou plochu pátrání (Obr.  41) lze prohledat: 

o průzkumem míst s vyššími pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby 

pomoci více rojů UA za 17 minut a 13 vteřin <<13>>, anebo 

o průzkumem míst s vyššími pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby 

jejích obletem celou skupinou čtyř UA za 24 minut a 47 vteřin <<8>> 

a <<10>>, anebo 

o sektorovým prohledáváním kruhové výseče (Obr.  23) s využitím celé doby 

vytrvalosti použitých UA – 1 hodiny <<1>>. 
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Výsledek, který vzhledem k naší případové studii není přípustný: 

• Prohledání teoretické plochy za stejných podmínek, jak je navrženo pro průzkum 

statistické plochy, tj. kolmým snímáním z výšky 580 ft (177 m), které by trvalo asi 

2 hodiny a 50 minut  <<6>> a vysoko by překročilo maximálně přípustnou dobu 

pátrání. 

Tento nepřijatelný výsledek (2 hodiny a 50 minut) je právě důvodem k tomu, aby se 

rozhodování o výběru trajektorie pátrání provádělo na základě testování doby pátrání podle 

navržených algoritmů, které je možné převést do počítačové aplikace. 

Vyvrcholením práce je návrh modelu pátrání ve specifických prostorech na bázi 

matematického programování. Navržený matematický model byl prakticky otestován pomoci 

softwarové aplikace Xpress a výsledky potvrdily jeho správnost. Zvolené příklady byly 

příklady takového rozsahu, aby odpovídaly možnostem použité verze aplikace Xpress. Při 

dostatečně silném hardware PC a vyšší verze Xpress, nebo pomoci jiného simulačního 

nástroje, by bylo možné modelovat pátrání s větším počtem UA a větším počtem specifických 

míst pátrání. 

Jak již bylo zmíněno, na rozdíl od převládajícího stávajícího stavu, dnešní bezpilotní systémy 

se využívají hlavně pro vojenské účely a to také proto, že v civilním letectví se klade větší 

důraz na bezpečnost leteckého provozu jako celku. Se vzrůstajícím počtem vhodných 

konstrukcí UAS však bude stoupat jejích civilní využití např. pro monitorovací lety liniových 

staveb, pátrací a záchranné akce a různé akce humanitárního charakteru (při povodních nebo 

zemětřeseních). Nedávna katastrofa letounu Boeingu 777, MH370 Malajsijských aerolinií 

ukázala, že otázka pátrání po pohřešovaných osobách, případně pátrání po troskách při 

předpokladu havárie letounu, je vysoko aktuální. I zde bylo nutné prozkoumat, při hledání 

trosek a tzv. černých skříněk, rozsáhle plochy pátrání v omezeném časovém okně. Navržený 

matematický model je možné použit i u bezpilotních hladinových plavidel a ponorek. Faktem 

však zůstává, že těchto nebylo a ani není dostatečné množství, aby prováděli pátrací akce 

takového rozsahu, jako bylo pátrání po MH370. Právě při takové činnosti bude vhodné, 

a možná i nezbytné, použití více bezpilotních letadel/vozidel/plavidel najednou. A právě 

u takových akcí bude hromadné současné nasazení bezpilotních systémů efektivnější, levnější 

a bezpečnější, než použití stávajících pilotovaných systémů. 
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5.1 Přínosy práce pro rozvoj vědního oboru a doporučení pro další 

postup ve výzkumu             . 

Jak již bylo řečeno v úvodních částech této práce, využívání bezpilotních prostředků pro účely 

pátrání a monitorování je stále v „plenkách“. Když už se k tomuto účelu použijí, tak pouze 

samostatně a bez většího plánování a ohledu na efektivnost vynaloženého úsilí. Tato práce 

přináší nový pohled na návrh trajektorií letů bezpilotních letounů při provádění společných 

úkolů s využitím optimalizačních metod. Jak je zmíněno v práci, výhodným kompromisem 

mezi dostatečně vysokou pravděpodobností úspěchu pátrací akce a časem potřebným 

k pátrání, je pátrání v místech s vyššími pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby, na 

které jsem se v této práci více zaměřil z teoretického pohledu. Navrhl jsem, aby se k tomuto 

účelu využily poznatky z teorie grafů (kap. 4.4), a na tomto základě jsem navrhl optimalizační 

model na bází matematického programování (kap. 4.5). Prohlašují, že mi není známo, že by 

toto řešení bylo již aplikováno při pátrání po pohřešovaných osobách pomoci skupiny 

bezpilotních letadel. Navržený model je vhodný pro návrh tratě pátrání ve specifických 

prostorech pátrání celé skupiny najednou a taky pro návrh tratí pátrání pomocí menších 

skupin nebo jednotlivých UA (Obr.  55). 

Pro obsáhlost problematiky nebyly však předloženy všechna možná řešení, zejména se zde 

neřešilo vhodné programové vybavení pro zpracování všech navržených algoritmů do 

jednoho systému. Autor podotýká, že navrhované řešení je nutno podrobit důkladnějšímu 

ověření pomoci simulací ve vhodných softwarových simulačních aplikacích (např. 

SIMULINK MATLAB), které neměl k dispozici. Dalším výzkum v této oblasti by se měl také 

zaměřit na problematiku určení efektivní šířky snímaného pásu při letu skupiny UA v roji 

(kap. 4.2). Tento, zdánlivě banální problém, tj. nepřesnost jeho určení, může významně 

ovlivnit přesnost výpočtu navrženého modelu. 

5.2 Přínosy práce pro praxi 

Navržený matematický model, jako i využití poznatků z teorie grafů, umožní případným 

pátracím týmům využívajících k pátrání po pohřešovaných osobách skupiny malých 

bezpilotních letadel zrychlení a zefektivnění plánování pátracích akcí. V případech, kdy 

pátraní je nezbytně nutně provést prohledáním míst se zvýšenou hustotou pravděpodobností 

výskytu pohřešovaných osob, model navrhne optimální nejrychlejší variantu pátrání a čas 

získány touto optimalizací může v mnoha případech znamenat záchranu života hledaných 

osob. 

Implementace navržených algoritmů do katalogu typových činností záchranných týmů pro 

pátrání po pohřešovaných osobách pomoci skupin UA, až takové záchranné týmy vzniknou, 

umožní těmto pátracím týmům „standardizovaně“ postupovat při provádění pátrací akce. 

Navržený matematický model, jakožto i navržené algoritmy, bude možné po drobných 

úpravách využívat nejenom při pátrání nebo monitorování pomoci skupin bezpilotních letadel 

ale i při pátracích a monitorovacích akcích, kde se můžou využívat skupiny bezpilotních 

vozidel nebo i bezpilotních hladinových a podvodních plavidel. 

Záměrem této práce je také odkrýt budoucím pátracím jednotkám využívajícím skupiny 

bezpilotních prostředků co nejvíce problematiku pátrání, jako části vědního oboru – 

Operačního výzkumu. 

Autor, bývalý vojenský průzkumný pilot, doufá, že i tato práce svým málem přispěje 

k celkovému rozvoji bezpilotních systémů. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Conclusion of the Dissertation Thesis 

The main target of this thesis is to suggest a theoretical procedure of flight and actions of 

group of unmanned aircrafts whilst searching for missing persons. This target was reached. 

The manners in which the problems are currently dealt with were analysed in individual 

chapters and after that were given some suggestions on a solution.  

The algorithms of procedures were proposed for: 

• Theoretical, statistical and subjective-deductive determination of the search area 

• Design of the search flights trajectory for the relevant search area 

• Activities of UA in the actual search 

In another part of the thesis was the verification of the mentioned algorithms in a case study 

was discussed. It was taken from the perspective of feasibility of the suggested algorithms and 

from the solutions of the theoretical routing of the whole group, groups and also of each UA 

on the flight routes with increased containment probability density. Case studies helped us to 

investigate the issue from the perspective of time demands of individual typology shapes of 

flights (flight patterns) for search:  

• A search using the parallel trajectories of successive flights (grid sweep pattern 

search), 

• A sectorial search(sector pattern search) and 

• A search in areas with increased probability of containment of the missing persons 

(special trackline pattern search). 

It is possible to assume from this part of the thesis these partial conclusions: 

• Missing person suffering from Alzheimer’s disease can be usually found the fastest 

by searching the statistic area of search.  

• The second fastest method is the search in areas with increased density of 

probability of containment (where the missing person is most likely to be) if he/ she 

was not found in the statistic area. 

• Although the sectorial search takes the longest, it searches throughout the whole 

theoretical area in the given time. 

• A search using the trajectories of sequential parallel flights (grid sweep pattern 

search) can be used in some cases, like where a smaller statistic area is searched, but 

it is not suitable to use this method to search a bigger theoretical area. 

The highlight of the theses is the design of a search model in specific areas with increased 

density of probability of containment based on mathematical programming. The designed 

mathematical model was practically tested using a software application called Xpress and the 

results confirmed its correctness. Selected examples were designed in order to match the 

options of the used Xpress version of application. When a sufficiently strong hardware 

together with a higher version of Xpress, or a different simulation device is used, the search 

can be modelled so that the number of UA can be bigger as well as the number of specific 

places for the search. 
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The proposed mathematical model, as well as utilization of findings of graphs theory, allows 

potential search teams, using groups of small unmanned aircraft for search for missing 

persons, to accelerate and streamline planning of search operations. In cases where it is 

necessary to do the search by searching places with increased density of probability of 

containment of missing persons, the model suggests an optimal and fastest variant of search, 

and the time obtained by this optimization in many cases means saving of missing people’s 

lives. 

As it was already mentioned, in contrast to the current status today’s unmanned systems are 

mainly used for military purposes, however, with the growing number of suitable UAS 

designs it will increase its civilian use e.g. for flights monitoring of linear structures, search 

and rescue operations and other operations of humanitarian character (during floods or 

earthquakes). The designed mathematical model can be used for operations of different kinds 

of unmanned vehicle groups (ground vehicles, vessels or submarines) and in which the 

present mass deployment of unmanned systems is more efficient, cheaper and safer than using 

existing manned systems. 


