
 

Obsah 

1. Úvod ............................................................................................ 2 
2. Přehled současného stavu řešené problematiky .......................... 3 

2.1 Rozdělení a směry řešené problematiky ............................... 3 
2.2 Současné postupy při pátrání po pohřešovaných osobách ... 5 

2.2.1 Postupný paralelní let .................................................... 6 

2.2.2 Pátrání po trati ............................................................... 6 

2.2.3 Sektorové pátrání .......................................................... 7 

2.3 Využití UA při pátrání po pohřešovaných osobách ............. 7 
2.3.1 Pátrání UA s využitím trajektorie letu postupných 

paralelních letů ............................................................................ 8 

2.3.2 Sektorové pátrání skupinou UA .................................... 8 
2.3.3 Pátrání v oblastech s vyššími pravděpodobnostmi 

výskytu . ...................................................................................... 9 
3. Cíl disertační práce.................................................................... 11 
4. Metodika řešení a dosažené výsledky ....................................... 12 

4.1. Algoritmy využitelné pro pátrání ....................................... 12 

4.1.1. Algoritmus k určení ploch pátrání .............................. 12 
4.1.2. Algoritmus pro určení trajektorie letu skupiny UA .... 12 
4.1.3. Algoritmus pátrání ...................................................... 12 

4.2. Trať pátrání jako graf ......................................................... 16 
4.2.1 Řešení - řešení Hamiltonovy kružnice ........................ 18 

4.2.2 Matematický model pátrání ve specifických prostorech 

pátrání  ...................................................................................... 24 
4.2.3 Řešení pomocí Xpress software .................................. 32 

5. Závěr – zhodnocení dosažení cíle ............................................. 37 

5.1 Přínosy práce pro rozvoj vědního oboru a doporučení pro 

další postup ve výzkumu ............................................................... 38 

5.2 Přínosy práce pro praxi....................................................... 39 
Seznam použitých pramenů .............................................................. 40 
 



 

Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů  2 

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 

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

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

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 [1]. 

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. 

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. 

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) [2]. 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 
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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). 

V příštích deseti letech prostředky vynaložené na pořízení bezpilotních letadel ve 

světě vzrostou ze 4,9 miliardy dolarů ročně na 11,5 miliardy dolarů [3]. 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. 

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 [4]. Vzlet se 

vykonával pomocí raketového katapultu a prostředek přistával na lyžovém 

podvozku popřípadě padákem. 

 

 
Obr.  1 Bezpilotní terč Sojka-V (1981 – 1991); zdroj: [4] 

 

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

technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO), nabízí několik 

druhů bezpilotních systémů vyjmenovaných a popsaných dále v textu této práce. 
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2.2 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. [5] 

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 

• 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.  

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. 
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2.2.1 Postupný paralelní let 

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

metoda je vlastně aplikací pozemního postupného prohledávání 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.  2 Pátrání postupným paralelním letem; zdroj: autor 

2.2.2 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. 
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Obr.  3 Pátrání vrtulníkem po trati; zdroj: autor 

2.2.3 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.  4 Trajektorie letu vrtulníku při sektorovém pátrání; zdroj: autor 

2.3 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 
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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. 

2.3.1 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 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.  5 Postupný paralelní let skupiny UA; zdroj: autor 

2.3.2 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 hodně vzdálit všemi směry od jeho poslední známé polohy a je 

nutné prohledat rozsáhlou oblast v co nejkratším čase. Sektorové prohledávání lze 
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provést skupinou UA jak skupinovým (paralelním) letem, tak samostatnými lety 

jednotlivými UA vyslanými na průzkum jednotlivých sektorů. 

 

Obr.  6 Sektorový průzkum skupinou UA; zdroj: autor 

2.3.3 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 
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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 

 

Obr.  7 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. Algoritmy využitelné pro pátrání 

Následující algoritmy nezahrnují všechny možné varianty pátracích akcí a jsou 

vymezeny zejména těmito základními podmínkami: 

• 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. 

4.1.1. 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 

Obr.  8 popisuje algoritmus postupu pro jejich určení. 

4.1.2. 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.  9). 

4.1.3. Algoritmus pátrání 

Samotný algoritmus pro provedení pátrání po pohřešované osobě již pracuje 

s optimální trajektorií letu, výsledkem předchozího algoritmu. Účelem tohoto 

algoritmu je optimální využití skupiny UA při pátrání. Algoritmus pátrání je 

znázorněn na Obr.  10. 
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Obr.  8 Algoritmus určení ploch pátrání; zdroj: autor 

START

KONEC

Je v databázi

typ.chování?

Subjektivně-

deduktivní plocha

Subjektivně-

deduktivní plocha

Teoretická plocha 

pátrání

Vstupní údaje o 

pohřešované 

osobě

Omezující 

podmínky prostoru

Určení 

statistické 

plochy pátrání

Teoretická 

plocha/

teoretické 

plochy pátrání

Omezující 

podmínky prostoru

ANO

NE

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



 

Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů  14 

 

 

 

 

 

Obr.  9 Algoritmus návrhu trajektorie letu; zdroj: autor 
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Obr.  10 Algoritmus pátrání; zdroj: autor 
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4.2. 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 [6]). Na této mapě bychom měli 

několik specifických oblastí s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu 

pohřešované osoby. V případě pátrání po pohřešovaných osobách obletem oblastí 

s vyšší hustotou pravděpodobností výskytu (Obr.  11) trať pátrání můžeme nazvat 

grafem. 

 

Obr.  11 Příklad rozložení hustoty pravděpodobností výskytu; zdroj: [6] 

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. 

Na následujícím obrázku (Obr.  12) je příklad statistické plochy pátrání s projekcí 

oblastí s vyššími pravděpodobnostmi výskytu pohřešované osoby. 
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Obr.  12 Plocha pátrání s místy s vyššími 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. 

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. 
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Obr.  13 Úplný graf – všechny varianty obletu PS0 až PS6; zdroj: autor 

4.2.1 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. 

Příklad č. 1: 

Mějme vstupní parametry případové studie pátrání po pohřešované osobě: 

Počet bezpilotních prostředků   m = 4 

Cestovní rychlost     CS = 60 km/h 

Na teoretické ploše pátrání máme 6 specifických oblastí (Obr.  12) 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: 

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.  13) 

a hrany mají ohodnocení dané přeletovými vzdálenostmi (Matice 1). 

a) Ověření možnosti sestrojení Hamiltonovy kružnice v grafu (Obr.  13) 

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 
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Postačující podmínky: 

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

 

2

n
stVi 

 

<1> 

kde    n   - je počet vrcholů sítě 

Každý vrchol grafu (Obr.  13) 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. 

Protože graf (Obr.  13) plní nutné i postačující podmínky lze konstatovat, že lze 

v něm sestrojit Hamiltonovu kružnici. 

Výsledek dosažený pomoci Littleového algoritmu je: 

 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 2 Matice vzdáleností mezi PS – Hamiltonova kružnice; zdroj: autor 
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Obr.  14 Optimální (nejkratší) trať letu skupiny UA – Hamiltonova kružnice; 

zdroj: autor 

b) Celková délka navržené tratě obletu 

Celková délka navržené tratě PS0-PS1-PS3-PS4-PS5-PS6-PS2-PS0 (Obr.  14) 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 

<<1>> 
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c) 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.  15. 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°.
1
 Takže, když si řekneme, že tyto 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

 

<2> 

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.  

Pro hrubou kontrolu nám postačuje uvažovat, že nad každými PS mimo PS0 je 

vykonána zatáčka o 360° o náklonu 45°. 

                                                 
1
 Při 10% překrytí z obou stran s objektivem f=35mm 
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60

178,0.6

60

7,23
1 P  

P1 = 0,413 hod = 24 min 47 s 

<<2>> 

 

Obr.  15 Průlety - prodloužené zatáčky nad PS; zdroj: autor 

Výsledek: 

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
2
. 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. 

                                                 
2
 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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4.2.2 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.  12) 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 

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 
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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) 

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) 
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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. 

Matematický model 

Úloha modelu - minimalizovat: 

 

huuuvhwzyxf ),,,,,,,,(min ,,,,,,

 
<3> 

za podmínek: 

 
1

,1




n

jii

ijz

     pro 
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nj ,...,0

  

<7> 

 





p

k

jk

n

i

ij kwy
10    pro 

nj ,...,1
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     pro 
mk ,...,1
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<20> 

 }1;0{ijkx     pro 
ni ,...,0

  

           
nj ,...,0

 

     a     
mk ,...,1

 

<21> 

  0Zyij     pro 
ni ,...,0

  

     a    
nj ,...,0
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 }1;0{ijz     pro 
ni ,...,0

 

     a     
nj ,...,0
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mk ,...,1

 

           
ml ,...,2

 

          
mp ,...,3

 

              lk   

     a       
pl 

 

 0iv      pro 
ni ,...,1

  <27> 

 }1;0{jkw     pro 
ni ,...,1

  

     a     
mk ,...,1

 

<28> 

Skupina omezujících podmínek <4> zajistí, že do každého prohledávaného PS 

přiletí skupina UA právě z jednoho jiného místa.  

Skupina omezujících podmínek <5> zajistí, že z každého prohledávaného PS odletí 

skupina UA právě do jednoho jiného místa.  

Skupina omezujících podmínek <6> zajistí, že z každého prohledávaného PS odletí 

právě ty bezpilotní prostředky, které do něj přiletěly.  

Skupina omezujících podmínek <7> vyčísluje počty bezpilotních prostředků 

letících v jednotlivých relacích.  

Skupiny omezujících podmínek <8> a <9> zajistí, že do každého PS přiletí pouze 

jedna skupina bezpilotních prostředků.  

Omezující podmínka <10> zajistí, že z místa vzletu nebude nařízen odlet více 

bezpilotním prostředkům, než je k dispozici. Skupina omezujících podmínek<11> 

vytváří vazby mezi odpovídajícími proměnnými ijy  a ijz .  

Skupina omezujících podmínek <12> 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 <13> – <18> 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).  
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Skupina omezujících podmínek <19> zajišťuje, že pro žádný bezpilotní prostředek 

nedojde k překročení maximální povolené doby, která může uplynout od okamžiku 

vzletu do okamžiku přistání.  

Skupina omezujících podmínek <20> zajišťuje vazbu mezi soustavou omezujících 

podmínek a účelovou funkcí.  

Skupiny omezujících podmínek <21> až <28> 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 v aplikaci Xpress: 

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 3 Matice dob přeletů, příklad; zdroj: autor 

Příklad č. 3: 

Tento příklad je modifikace Příkladu č. 2 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 
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Doba prohledávání PS jedním UA   05,01 tp hod 

Koeficient ovlivňující dobu prohledávání  
6,02 js  

Maximální počet UA ve skupině   
2q

  

4.2.3 Řešení pomocí Xpress software 

Příklad č. 2: 

 

Obr.  16 Xpress – výstup, výsledek Příkladu č. 2; zdroj: autor 

Z výstupu modelu vidíme návrh tratě skupiny UA (Obr.  16): 

 
TL: PS0 - PS2 - PS6 - PS5 - PS4 - PS3 - PS1 - PS0 <<3>> 



 

Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 33 

Vypočítaný čas obletu všech PS je: 

 
P2‘ = 0,395 hod = 23 min 42 s <<4>> 

Když k tomu připočítáme čas potřebný k prohledání jednotlivých PS1 až PS6 

(stejný jako u <<2>>): 

 
P2 = 0,395 + 0,018 = 0,413 hod = 24 min 47 s = P1  <<5>> 

 

Obr.  17 Xpress – statistické hodnoty řešení Příkladu č. 2; zdroj: autor 
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Příklad č. 3: 

 

Obr.  18 Xpress – výstup, výsledek Příkladu č. 3; zdroj: autor 

Z výstupu modelu vidíme návrh tratí jednotlivých UA (Obr.  18): 

 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 

<<6>> 



 

Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů 35 

UA4 letící po trati TL4: 

PS0 – PS5 – PS2 – PS0 

Vypočítaný čas obletu všech PS je: 

 
P3‘ = 0,269 hod = 16 min 10 s <<7>> 

a celkový čas pátrání je: 

 P3 = 0,269 +0,018 = 0,287 hod = 17 min 13 s 

 
<<8>> 

 

Obr.  19 Xpress – statistické hodnoty řešení Příkladu č. 3; zdroj: autor 
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Obr.  20 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.  

Byly navrženy algoritmy postupů pro: 

• Určení teoretické, statistické a subjektivně-deduktivní plochy pátrání 

• Návrh trajektorie letu pátrání příslušné plochy pátrání 

• Činnosti UA při samotném pátrání 

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. 

• Prohledání teoretické plochy za stejných podmínek, jako průzkum 

statistické plochy, je nejdelší a obvykle vysoko překračuje maximálně 

přípustnou dobu pátrání. 
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Tento výsledek 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. 

5.1 Přínosy práce pro rozvoj vědního oboru a doporučení pro další postup ve 

výzkumu 

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, a na tomto základě jsem navrhl optimalizační model na bází 

matematického programování. Není mi 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 
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prostorech pátrání celé skupiny najednou a taky pro návrh tratí pátrání pomocí 

menších skupin nebo jednotlivých UA (Obr.  20). 

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. 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. 
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