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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Popisuje typy dronů, které jsou na současném trhu 

dostupné, a rozděluje je podle různých charakteristik. Představuje legislativu spojenou s 

používáním bezpilotních prostředků v civilní sféře a navrhuje legislativní řešení pro používání 

při zásahu. V práci jsou popsané mimořádné události, u kterých by bylo možné bezpilotní 

prostředky efektivně využít. Práce zároveň obsahuje návrh vybavení bezpilotními systémy a 

jejich umístění v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

 

Klíčová slova: UAS, dron, bezpilotní prostředek, letectví 

 

Summary 

 

This bachelor thesis deals with means of using unmanned aerial systems by the Fire Rescue 

Service of the Czech Republic. Types of drones available on market are described and sorted 

by various characteristics. It introduces legislation related to the usage of unmanned aerial 

vehicles and proposes legal solutions for using drones in emergency situations.  In this thesis, 

incidents, which could be solved effectively with the use of drones, are defined. Bachelor 

thesis also consists of a proposal of equipment with unmanned aerial systems and their 

placement by Fire Rescue Service of Moravian-Silesian Region. 
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Seznam zkratek 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

CTOL – konvenční způsob vzletu a přistání 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

MOS – mobilní operační středisko 

PČR – Policie České republiky 

PPLA – protiplynový automobil 

UA – bezpilotní letadlo 

UAV – bezpilotní prostředek 

UAS – bezpilotní systém 

ÚCL – Úřad pro civilní letectví 

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů 

VTOL – vertikální způsob vzletu a přistání 
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Úvod 

Průzkum je u zásahů jednotek požární ochrany prvním a klíčovým krokem 

k úspěšnému zvládnutí situace na místě události. Z informací zjištěných při průzkumu, ať 

už se jedná o prvotní, nebo průběžný, je možné určit nebezpečí na místě zásahu, rozsah 

mimořádné události a s tím spojenou kvantifikaci sil a prostředků potřebných pro zvládnutí 

zásahu. Rychlost a kvalita průzkumu má tedy zásadní vliv na vývoj a průběh zásahu. 

V některých případech mohou průzkum znesnadňovat určitá specifika zásahu. Mimořádná 

událost se může rozprostírat na velkém prostranství, v členitém a špatně přístupném terénu, 

ve výšce nebo naopak v hloubce, na místě se mohou vyskytovat nebezpečné chemické 

látky nebo zdroje ionizačního záření. Velkým rozsahem i členitostí terénu jsou 

charakteristické lesní požáry, s výškovým problémem se potýkáme u požárů výškových 

budov a s výskytem nebezpečných látek se můžeme setkat především v průmyslu a při 

převozu nebezpečných látek. Všechny tyto typy zásahů mají nesnadnou fázi průzkumu. 

Velký rozsah lesních požárů se projevuje v časové náročnosti a obtížném odhadu rozvoje. 

U požárů výškových budov je těžké odhalit cesty šíření a požár je těžko přístupný. U 

nebezpečných látek je průzkum zdržen nasazením speciálních ochranných oděvů, ve 

kterých je veškerá manipulace s technickými popř. měřícími prostředky ztížena, 

k nebezpečným látkám se nasazují a tím potenciálně ohrožují hasiči, kteří navíc mají 

omezenou zásobu vzduchu.  

Tyto negativní aspekty průzkumu by mohlo pozitivně ovlivnit zavedení 

bezpilotních systémů k prostředkům Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Bezpilotní systémy, které můžeme zároveň nazývat bezpilotními prostředky nebo drony, 

zažívají v posledních letech znatelný rozmach v civilní sféře. Kolem nás můžeme vídat 

celou řadu dronů. Nejoblíbenější a nejznámější formou jsou patrně malé, lehké 

multikoptéry, které si dnes může každý pořídit v řádu tisícikorun. Používají je např. 

televizní stanice k pořizování unikátních leteckých záběrů. Co se týče využití pro 

zásahovou činnost hasičů, jsou jejich přednosti především ve snadném ovládání, rychlosti 

pohybu nad jinak neprostupným terénem a možnost nahrazení člověka při průzkumu 

v místech, která představují nebezpečí pro zasahující.  

V mezinárodním měřítku se pohled na používání bezpilotních systémů u hasičů 

může lišit v závislosti na specifických nebezpečích, která hrozí na daném území států. 
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Nicméně v převažující většině konceptů se uvažuje o monitoringu lesních požárů. V České 

republice se v posledních 15 letech průměrný počet požárů pohyboval kolem 20 000 za 

rok. Výjimečný byl v tomto ohledu rok 2003, kdy počet požárů ve sledovaném období 

dosáhl nejvyšší hodnoty, a to 28 937. Statistika z pohledu lesních požárů říká, že ročně se 

v České republice řeší 600 – 800 lesních požárů. I v této statistice jsou některé roky 

nadprůměrné. I u lesních požárů byl rok 2003 nejhorším a řešilo se 1712 lesních požárů. 

V letech 2011 a 2012 se jednalo o čísla převyšující hranici 1200 požárů za rok. Z pohledu 

plochy lesních požárů jsou statistická data ve velkém rozsahu a ve většině roků dosahovala 

hodnot v řádu stovek hektarů za rok. Z této statistiky můžeme tedy lehce vyčíst, že podíl 

lesních požárů na celkovém počtu je asi 4 % a že k požáru, klasifikovaném jako lesní, 

vyjíždí jednotky požární ochrany 2 – 3 krát denně. Mezi těmito požáry se najdou i takové, 

které se řadí do vyšších stupňů požárního poplachu včetně zvláštního, jako tomu bylo 

například v roce 2012 u lesního požáru v Bzenci na Hodonínsku, který dosáhl plochy 174 

ha, a zasahovalo zde celkem 207 jednotek požární ochrany. Z toho vyplývá, že bezpilotní 

systémy by už jen z pohledu lesních požárů i v České republice našly svoje uplatnění. [13] 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou představené a 

charakterizované bezpilotní prostředky podle definovaných parametrů. Je zde zmíněné i 

příslušenství, které je možné v souvislosti s používáním bezpilotních prostředků použít. 

Druhá kapitola nás uvádí do legislativní stránky používání bezpilotních systémů. Je zde 

popsán postup registrace bezpilotního prostředku a pilota do databáze ÚCL a získání 

povolení k létání, povolení k provádění leteckých činností pro vlastní potřebu, resp. 

leteckých prací. Dále jsou zde specifikované podmínky a omezení pro používání 

bezpilotních prostředků v civilní sféře. Je zde shrnut náhled na problematiku dronů 

z hlediska ochrany osobních údajů a v závěru této kapitoly je navrhnuto legislativní řešení 

pro užívání bezpilotního prostředku hasiči u zásahů nad rámec povolení leteckého předpisu 

pro bezpilotní systémy. Třetí kapitola je věnována teoretické aplikaci dronů do konkrétních 

zásahů z minulosti. Okrajově se pak dotýká zkušeností s používáním bezpilotních systémů 

u hasičů v zahraničí. V poslední kapitole je navržen vhodný typ bezpilotního prostředku 

pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, zároveň je navrženo místo 

dislokace a umístění na požární techniku.  

Přínosem práce je vytvoření uceleného přehledu rozdělení bezpilotních systémů 

s návazností na používání u zásahové činnosti hasičů a zároveň představení legislativní 
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stránky týkající se používání bezpilotních systémů jako právnická osoba k leteckým 

činnostem pro vlastní potřebu, resp. leteckým pracím. Tato práce by měla posloužit jako 

podklad pro uvedení bezpilotních systémů do praktického užívání nejen hasičům, ale i 

dalším složkám IZS. V rámci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dosud 

bylo zpracováno několik závěrečných prací s tématem bezpilotních systémů, nicméně 

žádná s tématem využití těchto prostředků v požární ochraně.  
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo nalézt informace o tom, jakým způsobem můžeme rozdělit 

bezpilotní systémy a určit legislativu, která je s jejich používáním spjata, a zdali už na 

podobné téma, jako je využití bezpilotních systémů u HZS ČR, byla zpracována nějaká 

práce. Dále jsem se pokoušel najít informace o tom, jestli jsou bezpilotní systémy aktivně 

využívány u hasičských sborů v zahraničí. K teorii létání bezpilotních prostředků jsem 

prostudoval následující publikace a materiály.  

ARJOMANDI, Maziar. Classification of Unmanned Aerial Vehicles. Adelaide, 2007. 

Akademická práce. The University of Adelaide. 

V této práci z australské univerzity v Adelaide jsou popsány bezpilotní prostředky 

podlé různých kritérií s odkazem na mezinárodní organizaci civilního letectví. Přínosem 

pro mě bylo získání orientace v druzích a rozdělení bezpilotních prostředků. Některá 

rozdělení jsem poté využil i ve své práci. 

Česká republika. Zákon č. 49/1997, o civilním letectví a o změně a doplnění 

živnostenského zákona. In: Sbírka zákonů. 1997. 

Zákon o civilním letectví poskytuje základní všeobecná pravidla chování v letovém 

provozu. Zákon i s prováděcí vyhláškou [4] mi poskytly přehled legislativních ustanovení, 

která se týkala nejen bezpilotních, ale i dalších civilních letadel. Jsou zde shrnuty 

požadavky na letadla i piloty jak na zemi, tak během provádění letu. V zákoně jsou rovněž 

definovány pojmy týkající se letectví.  

Úřad pro civilní letectví. Letecký předpis Pravidla létání L 2 [online]. 2014 [2015-04-

11]. 

Letecký předpis L 2 pojednává o pravidlech létání. Z tohoto předpisu jsem využil 

především jeho Doplněk X pro pravidla létání bezpilotních prostředků a Dodatek 4, který 

shrnoval pravidla pro létání bezpilotních prostředků v zahraničí. Díky tomuto předpisu 

jsem zjistil, jaká pravidla platí pro samotný let bezpilotního letadla, a konkrétně mohl 

popsat, jaká omezení se vztahují na provoz těchto letadel.  
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Výše uvedené zdroje mi posloužili především v obecné části. U částí použití u 

zásahů a umístění na techniku jsem využíval především informací získaných konzultacemi 

s veliteli a dalšími příslušníky HZS Moravskoslezského kraje a ze 

zahraničních internetových článků pojednávajících o používání bezpilotních systémů pro 

účely požární ochrany.  Nejvíce mi pomohli konzultace s Mgr. Jonášem Vachtou a Ing. 

Zdeňkem Jalůvkou, kteří řeší zařazení bezpilotních systémů nejen k HZS 

Moravskoslezského kraje, ale i jako členové pracovní skupiny GŘ HZS ČR k hasičům 

v celé republice.  
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1. Charakteristika bezpilotních systémů 

V této kapitole budou nejprve vysvětleny pojmy týkající se UAS. Dále budou tyto 

systémy rozděleny podle různých kritérií do zvolených kategorií a představeni jednotliví 

zástupci těchto kategorií. Tato kapitola nám poskytne část znalostí, které jsou potřeba 

k určení nejvhodnějšího typu UAV pro potřeby HZS ČR.   

1.1.  Pojmy a definice 

Na úvod je potřeba definovat některé pojmy, které se v práci vyskytují a jejichž 

význam je klíčový pro pochopení problematiky řešené v této kapitole.  

Autonomní letadlo – letadlo, které je určené k provozu bez pilota na palubě a neumožňuje 

zásah pilota do řízení letu 

Bezpilotní letadlo (UAV – „Unmanned aerial vehicle“) – letadlo, které je určené 

k provozu bez pilota a může umožňovat zásah pilota do řízení letu 

Bezpilotní systém (UAS – „Unmanned aerial system“) – systém, který sestává 

z bezpilotního letadla, řídící stanice, případně dalších prvků nezbytných k provozu. Mezi 

tyto prvky můžeme řadit např. zařízení pro vypuštění a návrat nebo komunikační spojení. 

V rámci jednoho systému může být více bezpilotních letadel a dalších zařízení.  

Model letadla – letadlo, které se používá výhradně pro soutěžní, sportovní nebo rekreační 

účely, je provozované pouze v přímém vizuálním dohledu pilota a zároveň není vybaveno 

vlastními navigačními a řídicími systémy, které by umožňovaly samostatný let na předem 

zvolené místo 

[6] 

 

1.2. Rozdělení bezpilotních prostředků 

Abychom mohli objektivně hodnotit možnosti použití UAS při zásahové činnosti 

HZS ČR, musíme tyto systémy nejprve rozdělit podle zadaných kritérií do kategorií, ze 

kterých pak bude možné vybrat nejvhodnější typ UAV pro použití u hasičů.   
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1.2.1. Rozdělení podle způsobu vzletu 

Podle způsobu vzletu rozdělujeme UAS na konvenční a s vertikálním vznosem.  

CTOL (Conventional takeoff and landing) je mezinárodní zkratka pro konvenční 

způsob vzletu a přistání. Jedná se o způsob vzletu využívaný u běžných letadel. Letadlo 

musí před vzletem dosáhnout požadované rychlosti proudění vzduchu kolem křídel, aby 

vztlak způsobený nesouměrností tvaru křídel byl dostatečný pro vznos prostředku. U 

bezpilotních prostředků se pro dosažení požadované rychlosti používají klasické runwaye, 

u menších typů se využívají startovací vystřelovací rampy anebo se dron jednoduše odhodí 

vpřed. Přistání je pak možné pouze při určité rychlosti na určité dráze v závislosti na 

velikosti a typu UAV. [16] 

 

VTOL (Vertical takeoff and landing) je mezinárodní zkratka pro vertikální způsob 

vzletu a přistání. Jedná se o způsob vzletu využívaný u helikoptér. Vztlaková síla potřebná 

pro vznos vzniká na listech vrtulí. Využívá se buď jedné hlavní vznosné horizontální vrtule 

s pomocnou vertikální vrtulí, nebo systému několika menších horizontálních vrtulí. Vztlak 

pro vznos prostředku vzniká při rotaci vrtule. Jak je zřejmé z názvu, vzlet těchto letadel je 

možný z místa přímo vzhůru, což umožňuje start letadla z jakéhokoliv místa. Zároveň 

tento způsob umožňuje velmi přesné a jemné přistání. [16] 

Obrázek 2 Odhoz dronu Raven 

[23] 

Obrázek 3 Startovací rampa Sojka 

[22] 

Obrázek 1 CTOL Predator A[17] 
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1.2.2. Rozdělení podle výkonnostních charakteristik 

Výkonnostních charakteristik, podle kterých můžeme hodnotit UAS, je velké 

množství. Podle těchto rozdělení je možné vybrat typ dronu, který bude přesně odpovídat 

požadavkům jeho uživatele. V této práci budeme hodnotit typ pohonu a váhu. 

1.2.2.1. Typ pohonu 

Mezi nejběžnější typy motorů u UAV patří motory elektrické, spalovací a 

proudové. Volba typu motoru závisí na rozměrech, hmotnosti, způsobu vzletu, 

požadovaného doletu a výdrže.  

U menších a lehčích dronů jsou nejpoužívanější elektrické motory, které mají 

v porovnání s motory spalovacími a proudovými výrazně kratší výdrž a nižší výkon. 

Používané akumulátory mohou být pevně zabudovány, nebo výměnné.  

Obrázek 4 VTOL Spreading Wings S900 Obrázek 5 VTOL Firescout [18] 

Obrázek 6 Flamewheel s elektrickým motorem 
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Drony se spalovacími motory mohou dosahovat vyšších rychlostí, jejich dolet je 

závislý na množství paliva a může být v řádech desítek až stovek kilometrů. Spalovacích 

motorů je celá řada a různé typy lze využívat jak u menších dronů, tak u těch větších. 

Proudových motorů využívají především bezpilotní prostředky, které se využívají 

v armádním prostředí. Osazují se jimi nejtěžší drony, které mohou vážit až několik tun a u 

nichž je žádoucí dosažení maximálních leteckých parametrů, jako je dolet, rychlost, výška 

letu apod..  

[8] 

1.2.2.2. Hmotnost 

Hmotností rozumějme maximální vzletovou hmotnost včetně vybavení, provozních 

náplní, paliva a nákladu před samotným vzletem. Hmotnost je klíčová pro transport, 

manipulaci a výdrž dronu. Právě výdrž je zvláště u menších dronů hmotností ovlivněna 

nejvíce. Čím těžší letadlo, tím vyšší výkon musí podávat motory a výdrž dronů se 

s přibývající váhou rapidně snižuje. Představíme si dvě různá hmotnostní rozdělení. První 

rozdělení je podle mezinárodní asociace pro bezpilotní systémy UVS – International a 

zahrnuje širší váhové rozpětí. Druhé rozdělení je podle české legislativy, konkrétně 

Doplňku X leteckého předpisu L – 2, a pro nás bude mít praktický význam především ve 

třetí kapitole.  

Rozdělení podle UVS – International  

V mezinárodním měřítku se podle hmotnosti rozdělují drony do pěti skupin. Do 

první skupiny “Micro“ se řadí prostředky se vzletovou hmotností menší než 5 kg. Patří sem 

např. drony pro civilní a komerční využití DJI Phantom, které se hojně využívají 

Obrázek 7 Sojka III se spalovacím motorem [22] Obrázek 8 Predator A s proudovým motorem [23] 
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k pořizování unikátních záběrů z ptačí perspektivy při adrenalinových sportech, natáčení 

reklamních spotů apod..   

Do druhé hmotnostní kategorie “Light“ zařazujeme prostředky s hmotností 

minimálně 5 kg a nepřevyšující 50 kg. Do této kategorie řadíme BAI Dragon drone, který 

byl vyvinutý americkým námořnictvem ve spolupráci s NASA. V dnešní podobě je 

používaný pobřežní stráží k záchranným a sledovacím misím, jako je např. sledování 

drogových importérů.  

Třetí kategorie “Medium“ zahrnuje středně těžké bezpilotní prostředky, které 

dosahují maximální hmotnosti 200 kg. Zástupce této váhové kategorie je Pioneer, který se 

dostal do povědomí používáním americkou armádou ve válce v Perském zálivu. 

Předposlední kategorie “Heavy“ zahrnuje drony do hmotnosti 2 t. Rozsah je natolik 

velký, protože těžkých dronů se příliš nevyskytuje. Reprezentant této kategorie je Fire 

Scout, využívaný k zaměřování pozemních cílů a podporu k letecké palbě.  

Drony převyšující 2 t se označují “Super heavy“. Tato kategorie je nejméně 

obsazená a dosud nejtěžším známým dronem je Global Hawk, který má maximální 

vzletovou hmotnost vyšší než 14 t. I tento byl vyvinut a je používán americkou armádou.  

[8] 

 

Kategorie Hmotnost Zástupce

Micro < 5 kg Dragon Eye

Light 5 - 50 kg BAI Dragon

Medium 50 - 200 kg Pioneer

Heavy 200 - 2000 kg Fire Scout

Super heavy > 2000 kg Global Hawk

Tabulka 1 Rozdělení podle UVS - International 
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Rozdělení podle Doplňku X leteckého předpisu L – 2 

V rámci leteckého předpisu L – 2, konkrétně u Doplňku X, který se přímo zabývá 

UAS, jsou tyto prostředky rozdělené do čtyř kategorií. V tomto případě je rozdělení 

žádoucí pro stanovení různých požadavků na jednotlivé kategorie, které jsme si pro tuto 

práci označili číselně. Rozdělení je znázorněno v Tabulce č. 2 a dále se jím budeme 

zabývat ve druhé kapitole.  

[6] 

 

 

 

Kategorie Hmotnost [kg]

1 ≤ 0,91

2 0,91 - 7

3 7 - 20

4 > 20

Tabulka 2 Rozdělení dle Doplňku X 

Obrázek 9 DJI Phantom kategorie Micro [27] 
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1.3. Příslušenství bezpilotních systémů 

Ke smysluplnému využití UAS k zásahové činnosti hasičů nestačí mít pouze 

samotný dron. Přítomnost bezpilotního prostředku musí přispívat k úspěšnému a hladkému 

řešení dané mimořádné události tím, že shromažďuje, zpracovává a odesílá informace, 

které dále může využít velitel zásahu. K UAV je možné připojit komponenty, které tyto 

informace dokážou pořizovat a odesílat.  

K dronům je možné připojit praktický kterýkoliv přístroj, jehož informace lze 

převést na digitální signál. V tomto směru jsme limitováni pouze vzletovou hmotností a u 

menších dronů pak přeneseně výdrží, která s přibývající hmotností prudce klesá. V této 

kapitole si představíme příslušenství pro obrazový přenos a pro přenášení předmětů a 

materiálu. V případě přenášení předmětů si části rozdělíme na detekci nebezpečných látek, 

využití jako komunikační HUB a obecné přenášení předmětů. 

1.3.1. Obrazový přenos 

K obrazovému přenosu se používají malé kamery pro přenos reálného obrazu, nebo 

termovize pro přenos obrazu s barevným rozlišením teploty na povrchu těles. 

Kamera či termovize mohou být k dronu připevněny v Kardanově závěsu, tedy tak, 

aby zavěšenému přístroji byl umožněn pohyb ve všech třech osách. Závěs je pak dálkově 

ovládán odděleně od ovládání UAV, nebo je kamera upevněna do fixní polohy a 

zachycený obraz je ovládán pohyby dronu.  Příkladem takového závěsu je Zenmuse Z15-

5D III HD viz Obrázek 10.  

 Samotný přenos reálného obrazu je nejčastěji pořizován outdoorovými nebo 

klasickými malými digitálními kamerami. Záběry těchto kamer pak mohou být ukládány 

na interní i externí paměťové medium a zároveň v reálném čase přenášeny na obrazovku 

nebo více obrazovek najednou. Přenos může být analogový, nebo digitální přičemž oba 

způsoby mají své výhody i nevýhody. Analogový přenos je čistý a nerušený do chvíle, kdy 

se mezi vysílač a přijímač dostane překážka. Digitální přenos je naopak ovlivňován 

zahlceností sítě, tedy hůře funguje v centrech měst, kde bývá obraz nekvalitní a 

přerušovaný. Jestliže však použijeme vyhrazených pásem, obraz je přenášen bez problémů.  



13 

 

Příkladem termovize pro bezpilotní prostředky je Workswell Thermal Vision Pro. 

Jedná se o termovizi, která je schopna přenášet jak reálný obraz, tak zobrazení teplotního 

pole na základě analýzy infračervené energie vyzařované na povrchu těles. Umožňuje 

zobrazení ve 14 různých barevných paletách, nastavení vyhledávání osob a zvýraznění 

zvoleného teplotního rozmezí. Navíc nabízí možnost ukládání obrazu s datovou pamětí, 

takže je zde zpětně možnost v kterékoliv pozici záznam zastavit a zobrazit teplotu 

v libovolném místě. [38] 

Obrazový záznam může být přenášen analogově nebo digitálně pomocí příslušného 

přijímače na jakékoliv zařízení s libovolným operačním systémem poskytující obrazový 

výstup. Obraz z kamer lze v reálném čase zobrazit na telefon, tablet nebo monitor.  

 

1.3.2. Přenášení předmětů a materiálu 

Druhou velkou částí je přenášení předmětů a materiálu. Do této skupiny můžeme 

prakticky zařadit kterékoliv příslušenství, které k dronu připevníme za účelem získávání 

informací. Zároveň do této části patří systém uchycení předmětů s možným následným 

shozem.  

 

 

Obrázek 10 Závěs Zenmuse Z15-5D III HD 

[28] 

Obrázek 11 DJI Flamewheel s kamerou GoPro 3  
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Detekce nebezpečných chemických a radioaktivních látek 

 Umístění detektorů nebezpečných látek na UAV je nejvíce limitováno hmotností 

detektorů a skutečností, že do chodu detektoru nelze nijak zasahovat, musí být tedy 

automatický. Zároveň v současné době nelze uvažovat o odebírání vzorků pevných, nebo 

kapalných. Vhodným použitím tedy bude detekce radioaktivního záření a měření 

koncentrace plynných nebezpečných chemických látek v ovzduší. V současné době žádný 

z detekčních přístrojů, které bychom mohli použít u UAV, neumožňují digitální datový 

výstup a ukládání historie naměřených dat. Řešením může být upevnění detektoru takovým 

způsobem, abychom mohli na displej přístroje namířit zařízení pro obrazový přenos 

s autofokální čočkou s podporou makro. Tímto způsobem jsme schopni v reálném čase 

získávat data o měření.  

Z prostředků, které jsou používány u jednotek požární ochrany, lze uvažovat o 

připevnění osobního dozimetru URAD 115 a plynového multidetektoru Dräger X-am® 

5000.  

Ve Velké Británii byl představen lehký dron určen k detekci radioaktivního záření, 

nicméně byl přístroj brán jako celek, nikoliv jako příslušenství připojitelné ke 

kterémukoliv UAV. [39] 

Osvětlení 

 K bezpilotnímu prostředku je možné připojit zařízení pro osvětlení. To můžeme 

použít zejména v nepřístupných místech, jako mohou být střechy objektů, kde může být 

instalace alternativního osvětlení náročné zvláště, je-li rozhodující čas. Zároveň systém 

osvětlení může umožnit použití kamerového systému v noci. Pro drony je vhodné použití 

LED diod, které kombinují nízkou hmotnost, spotřebu elektrické energie a vykazují 

vynikající svítivost.  

Hlasová reprodukce 

 Firma Robodrone Industries s.r.o. představila možnost připevnit k bezpilotnímu 

prostředku audiozařízení na bázi megafonu, které umožňuje přes bezdrátové spojení 

přenášet hlasové a výstražné signály přes radiostanici. Toto příslušenství může být vhodné 

především při varování obyvatelstva, ale také koordinaci u událostí, při kterých zasahují 

kromě složek IZS také lidé bez radiostanic.  
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Systém shozu  

 Firma Robodrone Industries s.r.o. zároveň nabízí systém, který umožňuje uchopit 

předměty a na zvoleném místě pak tyto předměty upustit. Nabízí u lehkých dronů možnost 

nosnosti až 5 kg nákladu. Shozu předmětů může být využito při donášení nezbytných věcí 

pro lidi postižené mimořádnou událostí, např. roznášení termosek, pláštěnek nebo léků. 

Komunikační HUB 

 Příslušenství, které dosud nebylo na trhu představeno, ale v oblasti zásahové 

činnosti hasičů by našlo využití. Jedná se o systém radiového převaděče, který by dokázal 

zajistit spojení v místech, ve kterých není dostatečné pokrytí signálem. V současné době se 

nejlehčí používaný IDR převaděč pohybuje kolem hmotnosti 25 kg, uvažujeme tedy takové 

příslušenství spíše pro větší drony.  

  



16 

 

2. Legislativní stránka používání UAS u HZS ČR 

V této kapitole jsou představeny právní náležitosti spojené s provozem UAS. 

V úvodu kapitoly je vysvětleno několik důležitých pojmů, popsán postup získání povolení 

k létání, pilotní licence a povolení k provádění leteckých prací resp. leteckých činností pro 

vlastní potřebu pro UAS. Pozastavíme se nad stanoviskem ÚOOÚ. Dále budou 

představena pravidla létání a omezení pro provoz UAV nad územím České republiky i 

zahraničí. V závěru je pak navržené legislativní řešení používání UAS při zásahové 

činnosti HZS ČR.  

2.1. Pojmy a definice 

V této kapitole se budou objevovat termíny z leteckého prostředí, které je potřeba 

pro snadné porozumění textu definovat. Některé pojmy byly popsány již v první kapitole. 

Letištní provozní zóna (ATZ) – část vzdušného prostoru v okolí neřízeného letiště. 

Vyhrazuje se za účelem ochrany letového provozu.  Obecně se jedná o válcový prostor nad 

zemí se středem ve vztaženém bodu letiště, poloměru 5,5 km a výšce 1,2 km.  

Řízený okrsek (CTR) – část vzdušného prostoru v okolí letiště s řízeným provozem 

sloužící k ochraně řízeného letového provozu. Obecně se jedná o prostor vyhrazený 

horizontálně v letecké mapě ICAO a výšce 1,5 km. 

Koncová řízená oblast (TMA) – část vzdušného prostoru v širším okolí letiště s řízeným 

letovým provozem a slouží k ochraně přilétajících a odlétajících letadel. V okolí jednoho 

letiště může existovat několik koncových řízených oblastí za sebou s různými 

horizontálními i vertikálními hranicemi. Jsou zobrazeny v letecké mapě ICAO. 

Letová provozní služba (ATS) – služba, která řídí, reguluje a asistuje letadlům v reálném 

čase a zajišťuje bezpečný průběh letového provozu 

Letecké práce – letecká činnost, při níž je letadlo využíváno k pracovní činnosti za úplatu. 

Např. vyhlídkové lety, činnost leteckých škol… 

Letecká činnost pro vlastní potřebu – letecká činnost, při níž právnická nebo fyzická 

osoba využívá letadlo k zajištění vlastní podnikatelské činnosti.  
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Rekreační a sportovní létání – létání za účelem rekreace nebo sportu. Není 

uskutečňováno za účelem zisku.  

Vzdušný prostor třídy G - sahá od země do 300 m nad zemí mimo CTR řízených letišť, 

minimální dohlednost 1500 m (vrtulníky 800 m), let vně oblačnosti za viditelnosti země. 

Platné pouze v ČR. Jedná se o lety, které nejsou předmětem letového povolení a není 

vyžadováno oboustranné spojení mezi letadly a stanovišti ATS. Pokud je to vhodné, jsou 

poskytovány informace o ostatním provozu. 

Zakázaný prostor - část vzdušného prostoru, která slouží ochraně pozemních objektů a 

zřizují se kolem významných objektů, které je nutné chránit před případným dopadem 

letadla při letecké havárii. Např. kolem Pražského hradu, jaderných elektráren, továren na 

výrobu výbušnin… 

Omezený prostor - část vzdušného prostoru, u kterého je průlet omezen a zřizují se 

například jako prostory pro provádění střelby, ochranu letadel, které provádějí 

nestandardní činnost (vojenská cvičení, letecké dny) či ochranná pásma kolem jaderných 

elektráren. Omezeným prostorem je možné v době jeho aktivace (obsazení) proletět s 

povolením stanoviště řízení letového provozu 

Nebezpečný prostor - část vzdušného prostoru, která slouží ochraně letadel před činností, 

která by mohla ohrozit bezpečnost letu. Nebezpečným prostorem je možné proletět, ale je 

doporučeno se mu vyhnout. Např. prostor nad kompresorovými stanicemi na plynovodu, 

které v neurčitých intervalech vypouštějí plyn do atmosféry 

Dočasně vymezený prostor - část vzdušného prostoru, která slouží k ochraně letadel, 

kterým není možné zajistit rozstupy vzhledem k jejich standardní činnosti. Prostorem lze 

proletět na základě povolení stanoviště řízení letového provozu. Nejčastějším využitím 

jsou pracovní prostory pro vojenská letadla nebo letecké soutěže 

Dočasně vyhrazený prostor - je část vzdušného prostoru, která slouží k ochraně letadel, 

kterým není možné zajistit rozstupy vzhledem k jejich standardní činnosti. Prostorem nelze 

proletět.  

[6] 
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2.2. Povolení k létání 

Prvním krokem k tomu, abychom mohli UAS používat jako právnická osoba 

k provádění leteckých prací, resp. letecké činnosti pro vlastní potřebu, je získání povolení 

k létání letadla bez pilota na palubě, které se vztahuje i na modely letadel s hmotností vyšší 

než 20 kg. Tento požadavek vychází z §52 [4]:  

„Letadlo způsobilé létat bez pilota může létat nad územím České republiky jen na 

základě povolení vydaného Úřadem a za podmínek v tomto povolení stanovených. Úřad 

povolení vydá, nebudou-li ohroženy bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby a 

osoby na zemi a životní prostředí.“ 

pozn.: Za „Úřad“ se v tomto případě považuje ÚCL.  

K získání povolení k létání je třeba vyplnit formulář „Žádost o vydání povolení 

k létání letadla bez pilota“.  Níže si uvedeme náležitosti, které se do formuláře vyplňují.  

Zvolení typu požadovaného úkonu 

 V této části se zvolí předmět žádosti. Tím může být „Žádost o provedení/vydání“, 

která se týká zaevidování pilota bezpilotního prostředku, nebo samotného bezpilotního 

prostředku, nebo obě dvě možnosti najednou. Další předměty mohou být „Žádost o 

změnu“ nebo „Žádost o prodloužení platnosti“. 

Údaje o žadateli 

 V této části se vyplňují osobní údaje právnické nebo fyzické osoby. U právnické 

osoby jsou to zejména název firmy, sídlo společnosti, IČ, kontaktní údaje na jednatele 

právnické osoby.  U fyzické osoby se uvádí mimo osobních a kontaktních údajů zkušenosti 

s provozem UAS (období používání, počet nalétaných hodin, typ UAS a účel letů). Dále se 

v této části určují vlastník, provozovatel a pilot UA.  

Základní specifikace, pohonná soustava, výkonnost, dálkové řízení, telemetrie UA 

 Tato část charakterizuje UAV, pro který se povolení vydává. Určuje se druh letadla 

podle schématu z pokynů pro vyplnění žádosti o povolení k létání dostupných z [2]. Dále 

se zde uvádí výrobce, typ, modelová řada a sériové číslo UA. Nechybí ani možnost vlastní 

výroby. Dalšími údaji jsou maximální vzletová hmotnost a rozměry UA. Uvádí se, zda je 
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pohon spalovací – vrtulový, elektromotor – vrtulový, spalovací – proudový a doplní se 

příslušné parametry motoru. Co se týče výkonnosti, je nutné uvést maximální vytrvalost 

letu, maximální rychlost a požadovanou délku vzletu a přistání. Z dálkového řízení se 

uvádí výrobce, typ vysílače/přijímače a frekvenční pásmo. Obdobné údaje se uvádí u 

telemetrického vybavení, je-li jím UAV vybaven.  

 

Provoz 

 Poslední část žádosti se týká provozu UAS. Zde se uvádí, bude-li UA používaný u 

letů VFR nebo IFR, typ provozu VLOS, nebo BVLOS. Určuje se, bude-li UA sloužit 

k rekreačním a sportovním účelům, nebo se bude využívat k leteckým pracím, resp. 

leteckým činnostem pro vlastní potřebu. Uvádějí se schopnosti UAS detekovat překážky a 

vyhýbat se jim. Podávají se informace o užitečném zatížení, které slouží k výčtu nákladu a 

veškerého příslušenství, které bude využito ve spojitosti s létáním (kamery, detektory 

apod.).  

Přílohy 

 Mezi přílohy řadíme barevnou fotografii UA, schéma zapojení elektroinstalace, 

kopie osvědčení o uzavření pojištění odpovědnosti z provozu UA (podle ES č. 758/2004 

musí být pojistná částka minimálně 750 000 zvláštních práv čerpání), postupy zajištění 

bezpečnosti UAS (ochrana před protiprávními činy) a doklady o vlastnictví UAS. Dále do 

příloh řadíme bezpečnostní dokumentace v případě sportovně-rekreačních účelů a pro jiné 

účely provozní příručku část B podle pokynů ÚCL.  

Čestné prohlášení, správní poplatek 

 Na konci žádosti je četné prohlášení ztvrzené podpisem, ve kterém se potvrzuje 

správnost a úplnost údajů. Za vyřízení žádosti je třeba zaplatit správní poplatek 4000 Kč za 

bezpilotní letadlo a 2000 Kč za model letadla převyšující hmotnost 20 kg.  

 S vydáním povolení je bezpilotnímu letadlu přidělena poznávací značka. Ta musí 

být spolu se jménem a telefonním číslem provozovatele uvedena na ohnivzdorném 

identifikačním štítku.  
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2.2.1. Získaní pilotní licence 

Na základě vyplnění žádosti o povolení k létání je, pokud je žádáno o evidenci 

pilota, při splnění veškerých náležitostí žádosti vydána pilotní licence s omezeními Pilot – 

žák. Tato licence s sebou přináší omezení, která se odstraní po úspěšném vykonání 

teoretických a praktických zkoušek v rozsahu stanovených ÚCL. Pilot s licencí Pilot – žák 

nesmí řídit bezpilotní letadlo bez dohledu osoby s platnou pilotní licencí, nesmí provádět 

letecké práce ani letecké činnosti pro vlastní potřebu a smí provádět let pouze za účelem 

ukončení letu. Po získání pilotní licence je osoba oprávněna samostatně bez dozoru řídit 

bezpilotní letadlo, pro které bylo povolení k létání vydáno.  

2.3. Povolení k provádění leteckých činností pro vlastní potřebu 

Jestliže se bavíme o povolení k provádění leteckých činností pro vlastní potřebu, je 

to mnohdy spojováno i s leteckými pracemi a ve své podstatě se liší pouze tím, že letecké 

práce se provádějí za úplatu. Oba formuláře k vydání povolení k těmto činnostem jsou 

téměř totožné a liší se pouze v několika specifických bodech. U HZS ČR neuvažujeme o 

provádění leteckých prací za úplatu a budeme se tedy zabývat pouze leteckými činnostmi 

pro vlastní potřebu. V této části si tedy představíme náležitosti žádosti o vydání povolení k 

provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem. Povolení vydává 

ÚCL.  

Typ požadovaného úkonu 

 V první části žádosti zvolíme, jestli žádáme o vydání povolení, prodloužení 

platnosti nebo o změnu některých údajů v již vydaném povolení.  

Osobní údaje právnické nebo fyzické osoby 

 Další část se zabývá identifikací subjektů, které jsou k provozu UAV nějak vázáni. 

Těmi jsou: právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pod kterou spadá žadatel o 

povolení, žadatel o povolení (fyzická osoba), osoba odpovědná za provoz letadla a osoba 

odpovědná za údržbu letadel. Mimo klasických osobních údajů, jako je obchodní název 

firmy, jméno a příjmení, adresa nebo telefon, se uvádí praxe v civilním letectví a 

dosavadní činnost v civilním letectví.  
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Předmět a oblasti leteckých činností 

 V této části žadatel vyplňuje druhy leteckých činností, které odpovídají 

plánovanému využití bezpilotního letadla. Uvádí se také místo využití, u kterého stačí 

napsat souhrnně “Česká republika“ a obecně oblast nasazení, např. povrchové doly, 

otevřená krajina, atd. 

Přílohy 

 Další náležitosti se specifikují v přílohách. V rámci příloh se přikládá doklad o 

odborné způsobilosti, kterým může být průkaz způsobilosti pilota pro řízení bezpilotních 

letadel. Další přílohou je výčet letadlového parku a seznam pilotů, které budou letadla 

k provádění leteckých činností pro vlastní potřebu využívat. K pilotům a letadlům musí být 

doloženy veškerá osvědčení o způsobilosti provozu. Důležitou součástí povolení je pak 

“Směrnice pro jednotlivé druhy leteckých činností pro vlastní potřebu“ ve které se 

konkrétně specifikují a popisují činnosti, které jsou zamýšleny s UAV.  

Čestné prohlášení, správní poplatek 

 Podobně jako u formuláře “Povolení k létání“ se i u tohoto povolení stvrzují 

vyplněné údaje podpisem a hradí se správní poplatek ve výši 10 000 Kč.  

[6] 

2.4. Pravidla létání pro UAV 

Omezení pro používání UAV upravuje pro létání nad územím České republiky 

Doplněk X Leteckého předpisu L – 2 – Pravidla létání. V mezinárodním měřítku pak 

upravuje pravidla létání Dodatek 4 – Systémy dálkově řízeného letadla stejného předpisu. 

Při porušení níže uvedených pravidel létání může ÚCL zahájit správní řízení a může udělit 

pokutu až do výše 5 000 000 Kč.  

Působnost leteckých předpisů 

Působnost výše zmíněných předpisů se vztahuje na všechna bezpilotní letadla 

kromě modelů letadel se vzletovou hmotností do 20 kg, pro které jsou uvedené přepisy 

pouze doporučením pro chování v letovém provozu. Jedná-li se o bezpilotní letadla se 



22 

 

vzletovou hmotností do 20 kg, mohou v rámci Doplňku X létat bez povolení ÚCL. Pro 

letadla se vzletovou hmotností nad 20 kg je potřeba mít povolení k létání od ÚCL.  

 

Pravidla létání dle Doplňku X 

 Bezpečnost 

 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 

 bezpilotní letadlo musí být provozováno pouze v přímém dohledu tak, aby pilot bez 

cizí pomoci a bez vizuálních pomůcek jiných než brýle nebo kontaktních čoček 

mohl dohlížet na let a mohl sledovat a vyhodnocovat dohlednost, překážky a letový 

provoz 

Odpovědnost 

 odpovědnost za provedení bezpečného letu, použití letadla v rámci povolení ÚCL a 

vedení deníku letadla má pouze pilot letadla (nelze přenést na někoho jiného jako 

např. velitel zásahu) 

 za zachování letové způsobilosti letadla odpovídá jeho vlastník 

Ukončení letu 

 bezpilotní letadlo musí a model letadla s maximální vzletovou hmotností 0,91 kg až 

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

zasáhnout do průběhu letu nebo let ukončit 

 bezpilotní letadlo s maximální vzletovou hmotností větší než 0,91 kg musí být 

vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem, který při poruše provede 

ukončení letu 

Prostory (nepovolí-li ÚCL jinak) 

 bezpilotní letadlo může být provozováno ve vzdušném prostoru třídy G 

 může být provozováno v ATZ neřízeného letiště na základě splnění podmínek 

stanovených provozovatelem letiště a na základě koordinace s letištní letovou 
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informační službou se stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo 

s provozovatelem letiště. Let bezpilotního letadla anebo modelu letadla s 

maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg může být prováděn v ATZ i bez 

koordinace, avšak pouze do výšky 100 metrů nad zemí 

 může být provozováno v CTR letiště do výšky 100 metrů nad zemí, s výjimkou 

povolení příslušného stanoviště řízení letového provozu, a v horizontální 

vzdálenosti větší než 5 500 m od vztažného bodu řízeného letiště 

 provoz nesmí být prováděn v zakázaných, nebezpečných a jiným uživatelem 

aktivovaných, omezených, rezervovaných a vyhrazených prostorech s výjimkou, 

kdy tak povolí ÚCL 

 let bezpilotního letadla nesmí být prováděn v ochranných pásmech nadzemních 

dopravních staveb, tras inženýrských a telekomunikačních sítí, v okolí vodních 

zdrojů a objektů důležitých pro obranu státu 

 k předletové přípravě je možné využít online mapový nástroj AisView Letecké 

informační služby, kde jsou interaktivně zobrazeny všechny typy vzdušných 

prostorů 

 místo vzletu a přistání musí být na ploše k tomuto účelu určené, letištní plocha 

nebo soukromá plocha vyhrazená k jiným účelům za souhlasu majitele pozemku 

Náklad 

 bezpilotní letadlo nesmí být použito k přepravě nebezpečných látek a zařízení, která 

mohou působit obecné ohrožení 

 bezpilotní letadlo nesmí být použito ke shazování předmětů za letu 

Bezpečná vzdálenost 

 bezpilotní letadlo se nesmí přiblížit v průběhu vzletu k jakékoliv osobě jiné než je 

jeho pilot na horizontální vzdálenost menší než 50 m a během letu na 100 m od 

osob a staveb a 150 m od hustě osídleného prostoru 

Hlášení událostí 

 na všechna bezpilotní letadla se vztahuje povinnost hlásit události (letecká nehoda 

nebo incident) 



24 

 

Požadavky na UAV v závislosti na vzletové hmotnosti a účelu použití jsou shrnuty 

na Obrázku č.1. 

 

Obrázek 12 Požadavky Doplňku X [6] 
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Používání UAS v zahraničí 

 Co se týče používání UAS v zahraničí, které řeší Dodatek 4 – Systémy dálkově 

řízeného letadla Leteckého předpisu L – 2 Pravidla létání, jsou předpisy velmi striktní. 

UAS v zahraničí nesmí být používány bez povolení vydaného státem, na jehož území je let 

prováděn. Tato povolení jsou nejčastěji řešena formou dohody mezi dotčenými státy. 

Jestliže chceme uvažovat o používání UAS v zahraničí jako hasiči při záchranných 

pracích, bude muset dojít k mezinárodní dohodě, ve které budou dohodnuty podmínky 

použití těchto prostředků. V současné době  Evropská komise usiluje o sjednocení pravidel 

létání pro bezpilotní letadla pro Evropskou unii, vytvoření uceleného legislativního celku, 

který by postupně státy EU implementovaly do svých právních předpisů, čímž by se 

v rámci EU otevřel trh s UAS, tedy i jejich používání na území ostatních států EU. 

[6] 

2.5. Ochrana osobních údajů 

Uvažujeme-li používání UAS se zařízením pro obrazový přenos, vztahují se na ně i 

pravidla vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti vydal ÚOOÚ 

stanovisko č. 1/2013 aktualizované v únoru 2014, ve kterém představuje svůj postoj na 

problematiku pořizování kamerových záznamů z UAV.  

Vzhledem k tomu, že pomocí UAV je poměrně snadné zachycovat a zpracovávat 

záběry identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob včetně soukromého 

prostředí a získat tím osobní údaje i z obtížně přístupných míst, musíme v souvislosti 

s jejich provozem aplikovat zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon nemusíme 

aplikovat podle odst. 3 a 4 §3 [5] pouze v případě, že jsou záběry použity výlučně pro 

osobní potřebu a že nedochází k cílenému pořizování záběrů identifikovaných nebo 

identifikovatelných fyzických osob a bude se jednat například o sledování krajiny, 

zemědělských nebo průmyslových prostor apod..  

Provozovatel bezpilotního letadla vybaveného kamerovým zařízením je pro případ 

pořizování záběrů identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob za účelem 

jejich využití k identifikaci konkrétních osob v pozici správce osobních údajů, a to bez 

ohledu na to, zda jím provozované bezpilotní letadlo podléhá ustanovením [3]. Správce 
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nebo zpracovatel osobních údajů nesmí pořizovat záběry ryze soukromých aktivit a záběry 

snižující lidskou důstojnost. Dále se musí opírat alespoň o jeden právní titul, kterým může 

být souhlas subjektu údajů, plnění úkolů uložených zákonem, ochrana životních zájmů 

subjektu údajů, ochrana práv správce nebo jiných osob.  

Pokud bude UAV používán u HZS ČR, podle §3 [5] se na něj jako na právnickou 

osobu nevztahují povinnosti vyplývající z [5]. Zároveň se lze odkázat na používání 

kamerového zařízení pro ochranu zájmů subjektu údajů, které se může týkat např. 

pořizování záběrů zraněných osob na odlehlém místě za účelem organizace záchranných 

opatření. 

[5] 

2.6. Používání UAS nad rámec Doplňku X 

Je pochopitelné, že k využití UAS v plné míře k zásahové činnosti budeme muset 

létat nad rámec pravidel stanovených Doplňkem X. V současné době pro HZS ČR 

neexistuje žádná legislativní výjimka přímo spojená s používáním UAS.   

ÚCL byl měl do roku 2016 představit novelizaci leteckého zákona včetně leteckých 

předpisů a je snaha HZS ČR o udělení výjimky pro používání bezpilotních letadel a tím 

rozšířit možnosti využití těchto prostředků. Do té doby se budeme muset při používání 

UAS u zásahové činnosti hasičů opírat o aktuální legislativu a nalézt způsob, jak legálně 

omezení Doplňku X překročit bez hrozby správního řízení. Pro účely právního charakteru 

budeme považovat ÚCL za právnickou osobu, přestože se jedná o organizační složku státu 

a nabývá pouze charakteru právnické osoby, protože ve správním řízení ÚCL zastupuje 

stát právě jako právnickou osobu.  

Níže jsou uvedeny některé části z [2].  

§16 písm. d) 

„Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn vyzvat 

právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.“ 

§16 odst. 3 písm a), c) 
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„Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn zakázat nebo 

omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž 

přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná 

omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se 

nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna 

výzvě vyhovět.“ 

„Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn vyzvat 

právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.“ 

§23 odst. 2 písm. a), b) 

„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a 

likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny poskytnout osobní nebo věcnou pomoc 

na přímou výzvu velitele zásahu (§ 19) nebo starosty obce (§ 16) nebo prostřednictvím 

operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému.“ 

„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v souvislosti se záchrannými a 

likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny strpět vstup osob provádějících 

záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, 

provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění 

staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“  

 Z těchto výňatků lze vyčíst, že jestliže považujeme ÚCL přeneseně za právnickou 

osobu, můžeme na základě rozhodnutí velitele zásahu překračovat meze Doplňku X. 

Přestože se může takové právní řešení zdát poměrně kostrbaté, rozhodne-li velitel zásahu, 

že použití UAS je nezbytné pro ochranu zdraví, majetku nebo životního prostředí, ŮCL by 

měl toto rozhodnutí respektovat.  

[1], [2]  
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3. Analýza možností využití UAS u zásahů 

V této kapitole jsou vybrány zásahy ze Statistického sledování událostí (SSU), při 

kterých by se daly efektivně využít UAS. Stručně je nastíněn průběh mimořádné události a 

konkrétně je popsáno jakým způsobem a ve kterých fázích zásahu by použití dronu 

přispělo k úspěšnému zvládnutí situace. V závěru kapitoly jsou shrnuty zkušenosti s UAS 

ze zahraničí.  

3.1.  Výběr ze zásahů v minulosti 

Průzkum 

Samotný průzkum je velmi široký pojem a při rozličných typech zásahů může 

průzkum představovat různé činnosti. Preferovaným příslušenstvím při provádění 

průzkumu je kamera a termovize a využívá se reálného přenosu obrazu k analýze situace 

na místě zásahu.  

Detekce nebezpečných látek 

Detekce nebezpečných látek může probíhat obdobně v případě výskytu 

nebezpečných chemických látek i zdrojů ionizačního záření. V obou případech využíváme 

dron jako prostředek ke zjištění přítomnosti výskytu látky, její koncentraci/intenzitu záření, 

zdroj nebezpečí a obrazový přenos nám může dopomoci při volbě taktiky zásahu.  

Pro názornou ukázku použití dronů při zásazích vybereme jednotlivé typové 

zásahy. Těmito zásahy jsou: lesní požár, výbuch s narušením statiky budovy, výbuch 

skladu výbušnin a munice, detekce nebezpečných látek, požár výškové budovy, dopravní 

nehoda, železniční nehoda, záchrana osob z výšky.  

3.1.1. Lesní požár – 24. 5. 2012 Bzenec [15] 

 V odpoledních hodinách na jaře roku 2012 byl na Operační a informační středisko 

(OPIS) HZS Jihomoravského kraje nahlášen požár lesa. Příjezd jednotky na místo trval 10 

minut a po příjezdu jednotky velitel zásahu odhadl rozsah požáru na 50 x 50 m a 

specifikoval jej jako požár nízkého travního porostu. Lokalita tzv. „Moravské Sahary“ se 

vyznačuje písčitým terénem s borovým porostem. Za podpory silného větru byly tedy 
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ideální podmínky pro rychlé šíření požáru. Následně byl vyhlášen druhý, třetí a zvláštní 

stupeň poplachu a již první den zasahovalo u požáru kolem 250 hasičů. Rychlému šíření 

požáru napomohlo rozšíření hoření do korun stromů a došlo ke korunovému požáru, při 

kterém může požár „přeskakovat“ na větší vzdálenosti. Takové požáry představují 

nebezpečí především v tom, že mohou zasahující hasiče obklíčit a zablokovat jim 

únikovou cestu. Lokalizace požáru ohlášena ve 20:30 hodin druhý den od ohlášení požáru. 

Likvidace 30. 5. 2012, tedy sedm dní po jeho zpozorování. Celkem bylo zasaženo 174 ha 

lesního porostu. K hasebním pracím se mimo jiné zapojily i 4 vrtulníky a 3 letouny. 

 Použití UAV pro tento typ zásahu spočívá v monitoringu situace na místě zásahu, 

stanovení rozsahu požáru, určování cest a rychlosti šíření požáru a hledání skrytých 

ohnisek. Z příslušenství bychom zde mohli využít kameru, termovizi, a pokud by některé 

části lesa nebyly pokryty signálem, mohli bychom využít i komunikační HUB pro 

vytvoření stabilní sítě a usnadnění komunikace mezi zasahujícími. V prvotní fázi zásahu 

by šlo především o určení rozsahu, cest a rychlosti šíření požáru. Pohled z ptačí 

perspektivy by veliteli zásahu usnadnil rozhodování o počtu a způsobu nasazení dalších 

jednotek požární ochrany. Ve chvíli, kdy se požár rozšířil do korun stromů, posloužil by 

letecký pohled ke včasnému varování jednotek, kterým by hrozilo obklíčení požárem. 

Termovize by mohla být nasazena při monitoringu požáru za špatné viditelnosti, v hustě 

zalesněných oblastech anebo by se pomocí jí mohla vyhledávat skrytá ohniska tzv. 

podzemní požáry. V tomto případě by musela fungovat komunikace s letadly používanými 

pro hasební práce, aby nedošlo ke střetu s bezpilotními letadly. Pro tento typ zásahu by 

Obrázek 13 Lesní požár Bzenec [30] 
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byly vhodné drony se způsobem vzletu CTOL i VTOL, hmotnostní kategorie nejvýše 

„Medium“.  

3.1.2. Výbuch s narušením statiky budovy – 17. 2. 2013 Frenštát pod Radhoštěm [14] 

 Za časného rána došlo v suterénu obytného domu o 3 nadzemních podlažích a 6 

bytových jednotkách k výbuchu nahromaděného plynu, který unikal v suterénu. Silný 

výbuch narušil stabilitu konstrukce, způsobil nevratné poškození celé budovy a zapříčinil 

požár v několika obytných jednotkách. V době ohlášení události bylo v objektu 18 osob. 

V prvotní fázi komplikoval zásah složek IZS únik hořícího plynu z potrubí v suterénu, 

který podporoval hoření v dalších částech objektu, a záchrana osob tedy musela být 

prováděna výškovou technikou. V průběhu zásahu docházelo k druhotným výbuchům 

nahromaděného plynu. Po zastavení úniku plynu a následném uhašení požáru započalo 

vyhledávání osob za pomocí kynologů. Práci ztěžovala nestabilita objektu a docházelo 

k postupnému strhávání a odklízení konstrukcí za pomoci těžké techniky. Celkem 

zahynulo 6 osob, 12 osob bylo ošetřeno.  

 Použití UAV v tomto případě spočívá v prohledávání částí budov, které jsou 

nesnadno přístupné a které představují reálné nebezpečí pro hasiče zřícením konstrukcí. 

Z příslušenství bychom zde využili kameru, termovizi a detekci nebezpečných látek. 

V prvotní fázi, kdy byla budova zasažena požárem a průzkum ztěžovaly zplodiny hoření, 

by bylo vhodné nasadit dron s připevněným explozimetrem, pomocí něhož by bylo možné 

určovat koncentraci a hlídat dolní meze výbušnosti v blízkém okolí budovy. Zároveň by 

bylo vhodné použít dron s termovizí, který by pomáhal směřovat hasební práce ve vyšších 

podlažích budovy a případně pomáhal lokalizovat oběti požáru, obzvláště v místě propadu 

střechy. Po uhašení požáru by se mohl využít dron s kamerou a termovizí využít 

Obrázek 15 Narušené konstrukce [31] Obrázek 14 Narušené konstrukce 2 [31] 
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k průzkumu částí budov, do kterých nebyl umožněn přístup před strháváním konstrukcí.  

Pro tento typ zásahu by byly vhodné drony kategorie „Micro“ a „Light“ se způsobem 

vzletu VTOL.  

3.1.3. Výbuch muničního skladu – 16. 10. 2014 Vlachovice-Vrbětice [13] 

 Dopoledne 16. října 2014 došlo k požáru jednoho ze skladových objektů v 

areálu Vojenského technického ústavu, s.p., v obci Vlachovice-Vrbětice. Velitel zásahu ze 

zasahující jednotky HZS Zlínského kraje, pro rozsáhlost požáru a předpokládanou potřebu 

sil a prostředků JPO, požádal o vyhlášení nejvyššího stupně poplachu. Požár začaly 

provázet detonace a velitel tedy rozhodl o ústupu jednotek požární ochrany do bezpečné 

vzdálenosti od hořícího objektu. Areál opustily všechny přítomné osoby kromě dvou 

zaměstnanců, kteří podle svědectví byli přímo ve skladu a zahynuli. Po ústupu jednotek 

došlo k obrovské detonaci se silnou rázovou vlnou. Bezpečnostní zóna kolem objektu byla 

stanovena na 3 km. Na místo byl povolán vojenský i policejní vrtulník, ty pak prováděly 

průzkum nad místem události. Později byl nasazen dron soukromé společnosti. Nutno 

dodat, že dron byl použitý bez patřičných povolení a společnost řeší s ÚCL správní řízení. 

Několikrát byla nařízena evakuace obyvatel okolních obcí. Dne 3. 12. 2014, tedy téměř 

sedm týdnů od ohlášení události, došlo k výbuchu dalšího objektu. Po pyrotechnickém 

průzkumu bylo zjištěno, že ve střeše jednoho skladu s několika tisíci granáty je zachycen 

plně funkční dělostřelecký granát. Po uklidnění výbuchů začalo vyskladňování zbylé 

munice, průzkum okolí a hledání nevybuchlé a odhozené munice.  

Obrázek 16 Požár muničního skladu Vrbětice [32] 
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 Použití UAV v tomto případě spočívá v monitoringu situace na místě zásahu. 

Z příslušenství by bylo vhodné použít kameru a termovizi. Ve chvíli, kdy vlivem požáru 

došlo k prvním detonacím a jednotky se stáhly do bezpečné vzdálenosti, by bylo použití 

dronu jediným způsobem k zjišťování průběhu požáru a výbuchů na místě události. Za 

použití termovize by pak bylo možné lokalizovat místa, kam munice dopadla a případně 

které další objekty jsou v ohrožení. Velkou výhodou dronů u toho typu zásahu je 

zastoupení člověka nebo vrtulníku s pilotem na palubě v průzkumu místa, kde hrozí 

výbuch munice. Pro tento typ zásahu jsou vhodné UAV „Light“ nebo „Medium“ s oběma 

typy způsobu vzletu. Avšak vhodnější je použití letadla se způsobem vzletu VTOL, které 

lze ovládat precizně a lze s ním na místě zásahu přistát.  

3.1.4. Detekce nebezpečných látek – 8. 4 2011 Chropyně [12] 

 Dne 8. 4. 2011 byl kolem 1 hodiny ráno nahlášen požár ve výrobně plastů 

v Chropyni na Zlínsku. Požár se projevoval silným vývinem tepla, zplodin hoření a byl 

podporován silným větrem. Intenzitu a rozsah požáru ovlivnilo množství skladovaného 

plastového materiálu, který byl umístěn v nepovolených místech a na který bylo 

upozorněno při tematické kontrole přibližně týden před požárem. Ihned byl vyhlášen 2. 

stupeň požárního poplachu, který byl zvýšen na stupeň třetí ihned po průzkumu. Přibližně 

hodinu po ohlášení události byla pro obce ve směru šíření zplodin požáru vyhlášena 

chemická havárie s doporučením nevycházet ven a dobrovolnou evakuací a byl vyhlášen 

zvláštní stupeň poplachu. Odlétávající kousky hořícího materiálu zapříčinily požár trávy a 

střechy statku cca 400 m od objektu. K hašení budovy byl použit vrtulník PČR.  Místo 

zásahu se rozdělilo na 7 úseků: 3 úseky hašení vlastní budovy, úsek dodávky hasební vody, 

úsek plnění vrtulníku PČR, úsek hašení požáru statku a trávy, úsek monitorování škodlivin. 

V 17:00 nahlášena lokalizace požáru, likvidace byla však až 19. 4. 2011. Ukončení 

monitoringu škodlivin v ovzduší chemickou laboratoří z Frenštátu pod Radhoštěm v 19:00 

11. 4. 2011.  
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 V tomto případě bychom UAV mohli využít nejprve k organizaci místa zásahu, 

prvotní osvětlení, v dalších fázích k monitoringu nebezpečných látek v ovzduší a kontrolu 

oblasti cesty šíření zplodin hoření. Z příslušenství bychom využili kameru, termovizi, 

osvětlení a plynový multidetektor. Vzhledem k tomu, že požár byl vyhlášen v noci a práci 

na místě zásahu znesnadňovala tma, mohl by se v prvotní fázi použít dron k osvětlení 

potřebných částí objektu. S připojenou termovizí by se mohlo kontrolovat zasažení 

střešních i postranních konstrukcí požárem. Hlavním využitím u tohoto typu zásahu by 

bylo v monitoringu ovzduší. Zatímco chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm 

musela pro průběžné měření nebezpečných látek v ovzduší stále přejíždět z místa na místo 

a měla možnost měřit nebezpečné látky pouze při zemi, za použití dronu s připojeným 

multidetektorem by mohlo probíhat měření rychleji na velkém území a měření by mohlo 

probíhat i ve výšce, kde by vyšší koncentrace mohla působit problém při změně 

meteorologických podmínek. Dron by při měření zároveň přenášel obraz z míst šíření 

zplodin hoření a mohl by případně odhalit sekundární požáry způsobené odletujícím 

hořícím materiálem. Pro tento typ zásahů by byly vhodné drony hmotnostní kategorie 

„Light“ se způsobem vzletu VTOL.  

 

 

 

Obrázek 17 Požár výrobny plastů Chropyně [12] 
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3.1.5. Požár výškové budovy – 9. 1. 2013 Zlín [33] 

 Ve středu 9. ledna 2013 kolem 1 hodiny byl nahlášen požár v objektu č.103 

bývalého průmyslového areálu SVIT ve Zlíně. Jednalo se o pětipodlažní budovu, ve které 

byla naskladněna především elektronika. V době zaregistrování požáru se v objektu 

nacházelo také několik zaměstnanců. Po příjezdu bylo zjištěno intenzivní hoření v prvním 

nadzemním podlaží a silné zakouření v druhém nadzemním podlaží. Minimální viditelnost 

a velká intenzita vyzařování požáru znesnadnily určit rozsah a místo požáru. Šíření zplodin 

hoření bylo podporováno silným větrem a na místo byla tedy povolána chemická laboratoř 

z Frenštátu pod Radhoštěm, která zajišťovala monitoring ovzduší. Požár zasáhl všech 5 

nadzemních podlaží. Hasební práce byly ukončeny 11. 1. 2013 v 13:00. 

 V tomto případě bychom UAV využili k monitoringu rozsahu a možností šíření 

požáru a dále k měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší. Z příslušenství bychom 

použili kameru, termovizi, multidetektor. V prvotní fázi nebylo možné určit rozsah požáru. 

Za použití termovize by se pomocí dronu mohl odhadnout rozsah požáru, zasažená podlaží 

a v průběhu požáru sledovat vertikální i horizontální směr šíření požáru. Dron 

s připojeným multidetektorem by mohl být použitý k monitoringu ovzduší. Monitoring 

ovzduší je blíže popsán níže v části chemické detekce. Vhodným typem dronu by byl 

„Light“ nebo „Medium“ se způsobem vzletu VTOL. 

 

Obrázek 18 Požár výškové budovy Zlín [33] 
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3.1.6. Dopravní nehoda – 9. 8. 2013 Ostrava – Bartovice [21] 

K dopravní nehodě s údajným vyprošťováním osob z osobního automobilu vyjeli 9. 

8. 2013 tři jednotky požární ochrany. Po příjezdu na místo zásahu byl osobní automobil 

mimo čtyřproudovou komunikaci, řidič ani posádka vozu nebyli přítomni a svědci nehody 

údajně viděli od vozu utíkat muže. Stav vozidla nasvědčoval tomu, že se při nehodě 

přetočilo přes střechu, a krvavé stopy v autě potvrzovali možné zranění řidiče. Hasiči 

začali s průzkumem okolí s cílem řidiče a případnou posádku najít. Ten byl značně 

znesnadněn špatně prostupným vysokým travním porostem, který se táhl podél silnice 

v pruhu širokém cca 40 m navazujícím na pole a oddělený řekou Lučinou. Po prohledání 

několika stovek metrů čtverečních si velitel zásahu vyžádal přítomnost psovodů z PČR. Ti 

po několika minutách našli spícího muže v poli za řekou přibližně 150 m od vozidla. Řidič 

si událost nevybavoval, potvrdil však, že se vracel z práce a byl tedy ve vozidle sám. 

Pravděpodobně po úderu do hlavy utrpěl šok a od auta utekl. Čas od ohlášení události do 

nalezení zraněného byl přibližně 1 h.  

V tomto případě bychom využili dron k vyhledávání osob. Z příslušenství bychom 

použili kameru a termovizi. U zásahu byl komplikací charakter prohledávaného území a 

skutečnost, že řidič se nacházel až za řekou. Vyhledávání osob v hustém vysokém travním 

porostu je obtížné a na větších plochách časově náročné. Dron s připojenou termovizí 

s nastavením na vyhledávání osob by v terénu pomohl najít zraněného řidiče do několika 

Obrázek 19 Dopravní nehoda Ostrava-Bartovice [21] 
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minut. Nacházíme tedy uplatnění i u událostí menšího rozsahu. Vhodný typ dronu by 

spadal do hmotnostní kategorie „Micro“ nebo „Light“ se způsobem vzletu VTOL.  

3.1.7. Železniční nehoda – 8. 8. 2008 Studénka [11] 

 Dne 8. 8. 2008 došlo u obce Studénka v dopoledních hodinách ke zřícení mostní 

konstrukce - železničního nadjezdu, do kterého následně narazil vlak o 10 vagónech s 

přibližně 420 cestujícími rychlostí 90 km/h. Lokomotiva se nárazem dostává až za mostní 

konstrukci, 1. vagón se v polovině láme, 2. a 3. vagón se dostávají za mostní konstrukci ve 

směru jízdy. Vagóny se nepřevrhnou díky odstaveným nákladním vagónům. Místo zásahu 

rozčleněno na tyto prostory: místo nasazení jednotek, stanoviště třídění raněných, 

shromaždiště raněných a organizace jejich transportu do zdravotnických zařízení, týlový 

prostor, místo pro přistávání vrtulníků, prostor pro poskytování informací rodinným 

příslušníkům a médiím, prostor pro jednání bezpečnostní rady kraje. V souvislosti s touto 

nehodou bylo podle záznamu z nemocnic ošetřeno celkem 67 zraněných. Přímo na místě 

zásahu zemřelo 6 lidí.   

 V tomto případě bychom využili UAV k organizaci místa zásahu a vyhledávání 

osob. Z příslušenství bychom mohli využít kameru a termovizi. Komplikací u železničních 

nehod obecně je, že trať může vést kolem těžko přístupných míst a tím se ztěžuje 

organizace na místě zásahu, zásah komplikuje dále neznámý počet cestujících. Použijeme-

li dron s připojenou kamerou, můžeme si rychle udělat obrázek o situaci na místě zásahu a 

snadněji rozdělit místo zásahu na vybrané prostory. Zároveň můžeme s pomocí připojené 

termovize nastavené na vyhledávání osob dohledávat oběti nehody, které byly v důsledku 

Obrázek 20 Železniční nehoda Studénka [11] 



37 

 

nárazu vymrštěny mimo vagóny, nebo cestující, kteří v šoku opustili místo nehody a mohlo 

u nich později dojít ke stavu bezvědomí.  Vhodnými typy dronů pro tento typ zásahu by 

spadaly do kategorie „Light“ se způsobem vzletu VTOL. 

3.1.8. Záchrana osob z výšky – 21. 2. 2015 Beskydy-Javorový [37] 

V dopoledních hodinách 21. 2. 2015 se zasekla lanovka vedoucí z Třince-

Oldřichovic na vrch Javorový. Na lanovce se v tu chvíli přepravovalo 27 osob směrem 

nahoru i dolů. Majitel po neúspěšném pokusu o opravu elektroinstalace zavolal na linku 

tísňového volání. Na místo vyjela lezecká družstva z pěti okresů HZS Moravskoslezského 

kraje. Zároveň na místo vyjeli záchranáři a vrtulník letecké záchranné služby. V dolní části 

lanovky hřálo slunce, ale foukal studený vítr, horní část lanovky byla ve stínu, ale 

v bezvětří. Po příjezdu na místo zásahu začali lezci postupně zachraňovat uvězněné osoby 

bez pomoci vrtulníku. Záchrana poslední osoby proběhla přibližně po dvou hodinách od 

zaseknutí lanovky. Ošetřeny byly tři děti, u kterých došlo k podchlazení, které bylo 

největším nebezpečím pro uvíznuté osoby.  

V tomto případě by se dron použil pro informování osob dotčených událostí a 

následný roznos předmětů pro zahřátí. Z příslušenství bychom využili kameru, zařízení pro 

hlasovou reprodukci a systém shozu předmětů. V prvotní fázi zásahu by hasiči mohli 

využít dron s připojeným megafonem k informování osob na lanovce, že pomoc je na 

místě, probíhají záchranné práce, a vyzvání, aby zůstaly na místě a nesnažily se vyprostit 

samy. Mohl by tedy posloužit jako uklidňovací prostředek. Pokud by byla připojena 

Obrázek 21 Zaseknutí lanovky Javorový [37] 
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kamera, mohl by se rychle stanovit počet osob dotčených zaseknutím lanovky a zároveň by 

se mohly určit priority záchrany např. malých dětí. Se systémem přenášení a shozu 

předmětů by následně mohl dron roznášet deky nebo termosky s čajem. Bylo by to 

rychlejší než roznášení těchto věcí hasiči a záchranáři, zvláště pak v kopcovitém 

zasněženém terénu. Vhodným typem UAV by byl „Light“ se způsobem vzletu VTOL.   

3.2. Zkušenosti s UAS u hasičů v zahraničí 

Evropská komise si nechala v rámci průzkumu trhu s UAV zpracovat od členských 

států Evropské unie práce, ve kterých se jednotliví členové vyjadřují k využití dronů na 

jejich území. Téměř všichni uvedli mimo jiné záměr používat UAV k záchranným pracím 

a požární ochraně. Konkrétní využití je zatím ve fázi vývoje, avšak z tohoto dokumentu 

bylo možné shledat některé společné prvky. Nejčastější účelovost použití v oblasti požární 

ochrany byla uváděna u lesních požárů a u přímořských států pak použití dronů k záchraně 

z mořské hladiny. Dále se často objevovalo využití k detekci nebezpečných látek – v této 

oblasti Velká Británie již představila hexakoptéru upravenou pro detekci ionizačního 

záření. [40] 

Z mimoevropských zemí se použitím dronů ve velkém měřítku zabývají australští a 

američtí hasiči. V rozlehlých zalesněných oblastech, kde vlivem dlouhých období sucha 

hrozí vznik rozsáhlých požárů, nasazují UAV nejen k monitorování situace po vzniku 

požáru, ale během období zvýšeného rizika vzniku požáru k preventivnímu dohledu nad 

zvoleným územím. Díky tomu mohou požár zjistit v jeho počátku a včas zabránit jeho 

rapidnímu šíření.  

Velmi zajímavý je projekt skupiny „Swanson Group Aviation“, která představila 

hašení pomocí bambivaku připevněného k bezpilotnímu vrtulníku hmotnostní kategorie 

„Medium“. S pomocí zadání GPS souřadnic dokážou s přihlédnutím k okolním vlivům, 

jako může být rychlost větru, přesně shodit náplň hasicího vaku na požadované místo. Vak 

připevnili k vrtulníku K-MAX vyvinutého pro armádu. [41] 

3.2.1. Projekt DARIUS 

„Deployable SAR Integrated Chain with Unmanned Systems“ („Integrovaný 

řetězec použitelný při vyhledávání a záchraně bezobslužnými systémy“) neboli zkráceně 

DARIUS je projekt Evropské unie, který spadá do tříletých projektů pro rychlý rozvoj a je 
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součástí bezpečnostního schématu sedmého rámcového programu Evropské komise 

v oblasti bezobslužného řešení vyhledávání a záchrany osob. Projekt není zaměřen pouze 

na UAS, ale zahrnuje v sobě i nasazení dálkově ovládaných pozemních robotů a lodí. 

Cílem projektu je vytvořit systém řízení zásahů, u kterých se bezobslužné prostředky 

budou používat. DARIUS je řešen pro tři hlavní oblasti využití: nasazení v zastavěné a 

obydlené oblasti v souvislosti se zemětřesením nebo haváriemi typu SEVESO, lesní požáry 

a záchrana z moře. Pro všechny tyto oblasti byly vytvořeny a prakticky simulovány scénáře 

a zkoušelo se nasazení různých prostředků. Dosáhnout tohoto cíle se má především 

zřízením tzv. generické pozemní stanice (GDS). Tato stanice má sloužit jako sběrnice a 

zároveň distributor dat, které poskytují souhrnně všechny nasazené bezobslužné 

prostředky. Z této stanice by tedy mělo být možné vysílat veškeré získané informace do 

jakéhokoliv místa, např. do místa zasedání bezpečnostní rady, štábu velitele zásahu apod. 

Očekávaný vliv projektu by se měl projevit lepší integrací systémů v reálných operacích a 

zvýšení bezpečnosti obyvatelstva. [42] 
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4. Návrh typu a umístění UAS v rámci HZS 

Moravskoslezského kraje 

V této kapitole je s využitím teoretických poznatků z předchozích kapitol navržen 

nejvhodnějšího typu UAV pro využití u zásahů HZS ČR a představen reprezentativní 

zástupce této kategorie. Zároveň je navrženo optimální místo dislokace v rámci HZS 

Moravskoslezského kraje, hodnotí se umístění dronu na konkrétní vozidla a z těchto je pak 

navrženo vozidlo, které má nejlepší předpoklady pro vybavení UAS.  

4.1. Návrh typu UAV pro HZS ČR 

Jestliže chceme vybrat nejvhodnější typ UAV pro zásahovou činnost hasičů, 

musíme zvolit takový typ, který budeme moci efektivně využít u největšího množství 

scénářů. Ideální typy prostředků pro jednotlivé scénáře se mohou lišit a naším úkolem je 

tedy navrhnout takové řešení, které bude vhodné pro všechny scénáře ve třetí kapitole. Ke 

konečnému návrhu dojdeme postupným hodnocením charakteristik z první kapitoly. 

Hodnocení způsobu vzletu 

 Budeme-li hodnotit způsob vzletu, musíme přihlédnout ke skutečnosti, že zásah 

hasičů např. při lesních požárech nebo vyhledávání osob může probíhat v nezpevněném a 

nesnadno přístupném terénu. Tím může být znemožněn konvenční způsob vzletu a přistání 

(CTOL) a použití takových dronů by bylo vázané na charakter okolního terénu. Pro větší 

variabilitu, co se týče vzletu v terénu, navrhuji použití UAV využívajících vertikální 

způsob vzletu a přistání (VTOL). 

Hodnocení typu pohonu 

 Vzhledem k tomu, že jsme výše zvolili vhodný způsob vzletu VTOL, můžeme 

ihned vyřadit možnost použití proudového motoru, který je určen výhradně pro letadla se 

způsobem vletu CTOL. V úvahu tedy přichází motor spalovací a elektrický. Motory 

spalovací nacházíme spíše u větších dronů a projevují se ve vyšší hmotnosti. Chceme-li 

používat na těchto letadlech příslušenství, musíme jej osadit akumulátory pro chod 

elektronických částí. Z tohoto pohledu bych navrhl pohon elektrický, u kterého můžeme 
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při dostatečném množství akumulátorů a cyklickým nabíjením zajistit prakticky nekonečně 

dlouhý provoz přerušovaný pouze výměnou akumulátoru. 

Hodnocení hmotnosti 

Hodnocením UAV podle Doplňku X Leteckého předpisu L – 2 zjistíme, že 

legislativně nejsou pro jiné účely než sportovní a rekreační, co se týče rozdělení podle 

maximální vzletové hmotnosti, mezi kategoriemi žádné zásadní rozdíly. Pro hodnocení 

hmotnosti tedy použijeme hmotnostní rozdělení podle UVS – International.  

Kategorie „Super heavy“, „Heavy“ a „Medium“, neboli drony, jejichž váha 

přesahuje 50 kg, jsou pro využití u HZS ČR nevýhodné. U těchto letadel jsou náklady na 

pořízení a provoz výrazně vyšší než u menších dronů a vzhledem k jejich rozměrům je 

nelze umístit na již používanou požární techniku. Zřizování přívěsu nebo zvláštního 

automobilu pro UAV je rovněž řešením, které by se spolu s hmotností těchto prostředků 

negativně projevilo na možnostech manipulace a dopravy na přesné místo určení.  

Kategorie „Micro“, tedy drony do 5 kg, umožňuje bezproblémovou manipulaci a 

transport. Nicméně tak lehké drony nevykazují takovou nosnost, aby umožňovaly připojení 

kamer, detektorů, převaděčů, případně dalšího příslušenství. 

Nejvhodnějším typem UAV pro hasiče je tedy kategorie „Light“. Výhodou u těchto 

prostředků je jejich velikost a váha, které umožňují jednoduchý transport, snadné umístění 

na požární techniku a bezpečné ovládání v případech, kdy je zapotřebí přesnost v ovládání. 

Zároveň jejich nosnost umožňuje připojení různých druhů příslušenství. Bavíme-li se o 

kategoriích v rámci Doplňku X, jedná se o kategorie 2 resp. 3 (0,91 – 20 kg).  

Z výše uvedených informací lze tedy vyčíst, že pro zásahovou činnost HZS ČR 

bych navrhl dron kategorie „Light“, v rámci Doplňku X upravenou do maximální 

hmotnosti 20 kg, s elektrickým motorem a vertikálním způsobem vzletu a přistání. 
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4.1.1. DJI Spreading Wings S900  

Reprezentativním zástupcem navrženého typu UAV je DJI Spreading Wings S900, 

o kterém výrobce píše, že byl navržen pro profesionální letecké fotografie a natáčení videa.  

Jedná se o tzv. multikoptéru, což je vrtulník využívající ke vznosu více než dva 

rotory. Nejběžnějšími typy multikoptér jsou kvadrokoptéry se čtyřmi, hexakoptéry s šesti a 

oktakoptéry s osmi rotory. V našem případě je u modelu Spreading Wings S900 využito 

šesti rotorů a nazýváme jej tedy hexakoptérou, která splňuje požadavek vertikálního 

způsobu vzletu a přistání.  

Součásti a hmotnost 

Dron se skládá z šesti ramen z uhlíkových vláken osazených rotory a připevněných 

ke středovému rámu, který je konstruován pro možnost připojení příslušenství a ke 

kterému jsou připevněny přistávací stupínky, které jsou taktéž vyrobeny z vláken na bázi 

uhlíku. V této základní sestavě je hmotnost UAV 3,3 kg s maximální vzletovou hmotností 

8,2 kg, což je v souladu s naším optimálním zařazením do kategorie „Light“.  

Rozměry 

Nejdelší rozměr při rozložení je vzdálenost konců dvou protilehlých ramen, která 

činí 900 mm, a můžeme jej považovat za průměr kružnice. Výška dronu na zemi je 450 

Obrázek 22 Spreading Wings S900 [29] 

Tabulka 3 Návrh vhodného typu UAV 

Heavy

> 20 kg

Vertikální (VTOL)

Spalovací Elektrický

Způsob vzletu

Typ motoru

Hmotnost UVS - I

Hmotnost Dopl. X < 0,91 kg 0,91 - 7 kg

Konvenční (CTOL)

7 - 20 kg

Proudový

Medium Super heavyMicro Light



43 

 

mm. Při vzletu je zajištěné mechanické přitažení přistávacích stupínků do horizontální osy 

středového rámu a výška dronu bez příslušenství se sníží na 200 mm. Při složení ramen se 

dostaneme na průměr 300 mm při stejné výšce v klidové poloze na zemi.  

Motory 

 UAV Spreading Wings S900 je poháněno šesti elektromotory o maximálním 

výkonu 500 W, které jsou schopné vyvinout výkon 400 otáček za minutu. Rotory jsou 

osazeny složitelnými vrtulemi z vysoce odolného plastového materiálu délky 380 mm.  

Letecká řídící jednotka 

 Společnost DJI nabízí svoji leteckou řídící jednotku A2. Jednotka je schopná 

pomocí senzorů komponentů, které jsou součástí jednotky, přijímat signály, vyhodnocovat 

údaje a řídit let UAV i chod příslušenství. Přijímá signály z ovládání, vyhodnocuje je a 

vysílá signály potřebné k správné distribuci energie do jednotlivých motorů. Jestliže se 

dron vznáší na místě, udržuje jeho stabilitu. Při výpadku rotoru je řídící jednotka schopna 

tento problém rozpoznat a ostatními rotory zastoupit ten chybný. Jednotka rovněž 

komunikuje s GPS přijímačem.  

Elektrické napájení 

 Napájení probíhá Lithium-polymerovými akumulátory 6S LiPo s kapacitou 10 000 

– 15 000 mAh. Napájecí proud má hodnotu 40 A a je podle potřeby distribuován 

k jednotlivým motorům podle signálu z řídící jednotky systémem elektronického 

kontroléru rychlosti (ESC). Maximální příkon šestí motorů je 3000 W. Výrobce uvádí 

příkon při volném vznášení 1000 W. Veškeré napájení a konektory jsou uzpůsobeny pro 

nejiskřivý provoz. 

Výdrž 

 Výrobce uvádí, že při zatížení 6,8 kg při volném vznášení v bezvětří ve výšce 2 m 

nad zemí vydrží model S900 ve vzduchu při použití LiPo akumulátoru kapacity 12 000 

mAh celých 18 minut. Při praktické ukázce firmy CS Solutions se používaly LiPo baterie o 

kapacitě 10 000 mAh a výdrž se pohybovala v horizontu 8 – 10 min. Slovinský zástupce 

firmy DJI připravuje akumulátory, se kterými by měl dron S900 Spreading Wings vydržet 

ve vzduchu až 30 minut. 
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Příslušenství 

 K dronům DJI je možné připojit příslušenství pomocí šroubových spojů ke 

středovému rámu. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, i k tomuto dronu je možné 

připojit libovolné příslušenství, jako jsou kamery, detekční přístroje a další elektronika, 

pokud je jejich hmotnost i s přístrojem menší než hodnota maximální vzletové hmotnosti a 

zároveň lze jejich data v digitální podobě v reálném čase přenášet, umožňuje-li to jejich 

způsob připojení.  

Ovládání 

 Ovládání je všeobecně u profesionálních multikoptér velmi jemné a přesné. Tento 

model je bez větších problémů ovladatelný do rychlosti větru 8 m.s
-1

 a s mírným výkyvem 

až do 12 m.s
-1

. Jestliže je prostředek vybaven zařízením pro obrazový přenos, které je 

upevněno v Kardanově závěsu, mohou celý UAS obsluhovat dvě osoby. Jednou z nich je 

samotný pilot a druhý ovládá Kardanův závěs.  

Automatický letový mód, GPS 

Společnost DJI vybavuje své prostředky některými funkcemi pro zvýšení 

bezpečnosti. Jedná se o funkce spojené s automatickým letovým módem, které definují 

chování dronu při ztrátě signálu s ovládacím zařízením. Těmito funkcemi je bezpečné 

přistání na místě, GPS fail-safe, a let podle předdefinované trasy.  

Obrázek 23 Spreading Wings S900 s termovizí 
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Bezpečné přistání na místě je funkce, při níž při přerušení spojení na 

předdefinovanou dobu provede dron automatické přistání ve vertikálním směru. Dron 

nejprve klesne na výšku 20 m, a pak zahájí velmi nízkou rychlostí přistávací manévr. 

GPS fail-system je funkce, která zajistí při ztrátě signálu z ovládacího zařízení na 

předdefinovanou dobu buď návrat dronu na místo vzletu, nebo na předem stanovené GPS 

souřadnice. Nastaví se návratová výška, do které dron nejprve vystoupá, a následně přeletí 

vzdušnou čarou na místo určené GPS souřadnicemi a sestoupá stejně jako při bezpečném 

přistání na místě.  

Let podle předdefinované trasy umožňuje nastavením GPS souřadnic určit dráhu 

letu dronu a výšku, ve které se bude mezi jednotlivými body pohybovat.  

Automatické letové módy jsou v tuto chvíli v české legislativě zakázané a mohou 

se provádět pouze experimentálně, ne však za běžného provozu. 

Pro splnění veškerých požadavků bychom měli uvažovat o pořízení více druhů 

dronů. Například pro přenášení předmětů existují vhodnější, ale zároveň velikostně 

rozměrnější, drony s vyšší nosností. Zároveň musíme zohlednit fakt, že výměna 

příslušenství může být časově náročná a je tedy lepší mít připravených více dronů 

předvybavených požadovanými prostředky.  

 

Obrázek 24 Spreading Wings S900 se složenými stupínky a kamerou 

[29] 
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4.2. Umístění na požární techniku 

Abychom mohli UAS efektivně využívat, musíme pro ně určit vhodné místo 

dislokace a umístit ho na požární techniku tak, aby byla zajištěna nepřetržitá možnost 

výjezdu včetně obsluhy.  

4.2.1. I. vůz CAS 20 MB Econic 

Na podvozku MB Econic jezdí v Ostravě požární automobil CAS 20 v technické 

výbavě jako prvosledový vůz s posádkou ve složení 1 + 5. Vůz je vybaven tak, aby 

umožňoval zásah u široké škály událostí zahrnujících požární zásah, zásah u dopravní 

nehody, technické zásahy, zásah na nebezpečnou látku a další.  

Prvosledový vůz s sebou přináší výhodu velkého rozsahu událostí, u kterých by se 

mohl dron využít. Tím, že je tento vůz na místě události zpravidla jako první, mohl by být 

UAV využit hned v prvních minutách zásahu. Nevýhodou je však skutečnost, že ve voze je 

velké množství technických prostředků, pro které je využitý téměř veškerý volný prostor a 

problém by nastal už při samotném uložení dronu včetně příslušenství. Další nevýhodou je 

vázanost na určený hasební obvod a nedostupnost dronu při výjezdu prvních vozů 

k událostem. V Ostravě je 6 hasičských stanic, a pokud bychom chtěli uvažovat o 

smysluplném využití pro celý okres resp. kraj, je umístění na tento vůz nevhodné.  

Obrázek 25 CAS 20 MB Econic [35] 
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4.2.2. Protiplynový automobil (PPLA) MB Sprinter 

 

Automobil s označením PPLA poskytuje zásobu náhradních izolačních dýchacích 

přístrojů a tlakových lahví. Je vybaveno základními i speciálními prostředky pro detekci 

nebezpečných látek. V Ostravě vyjíždí PPLA k větším událostem, kde poskytují spojovou 

službu pro velitele zásahu.  

Výhodou umístění dronu na PPLA v porovnání s prvosledovým vozem by byla 

možnost většího využití u zásahů v celém kraji, protože se s ním nevyjíždí k menším 

událostem, které zastane právě první vůz. Výjezdovost může být zároveň i nevýhodou 

těchto automobilů. Oproti prvním vozům mají sice počet výjezdů výrazně nižší, nicméně 

pořád ještě vyjíždějí poměrně často. Jestliže se v hasebním obvodu PPLA stane událost, 

kde bude tento vůz potřebný, je blokována možnost dron využít u jiného zásahu v celém 

kraji. Problémem by mohlo být i prostorové řešení při samotném umisťování na vůz.  

4.2.3. Mobilní operační středisko (MOS) MB Sprinter 

MOS je vůz zřízen k pomoci veliteli zásahu u rozsáhlejších mimořádných událostí. 

Veliteli poskytuje informační podporu a nezatěžuje stálé operační středisko. V autě je 

prostor pro práci operačního důstojníka a operačního technika včetně veškerého 

Obrázek 26 Protiplynový automobil 
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hardwarového a softwarového vybavení. Zároveň poskytuje prostor pro práci štábu velitele 

zásahu.  

Výhodou umístění UAS na MOS spočívá v prostorové dispozici pro jeho umístění. 

Tím, že MOS není příliš využívaný vůz, může pro celý kraj být téměř nepřetržitě 

k dispozici. Dále by tento automobil mohl předznamenat obsluhu UAS, kterou by mohli 

být technici spojové služby, kteří patří mezi směnové hasiče sloužící 24 hodin, a v případě 

jejich nepřítomnosti by mohli obsluhu zajišťovat pracovníci denní směny oddělení 

komunikačních a informačních systémů, kteří zajišťují pohotovost mimo pracoviště. 

Nevýhodou by mohla být nemožnost výjezdu ke zdánlivě méně závažných událostem 

v případě, že by technik spojové služby vyjel s PPLA nebo by byl na dovolené.  

4.3. Místo dislokace 

Vzhledem k výše popsaným možnostem umístění UAV na požární techniku, kdy se 

nejvýhodněji jeví umístění na MOS, můžeme uvažovat o místu dislokace na hasičské 

stanici v Ostravě-Fifejdách, kde je tento automobil umístěn a kde zároveň slouží technik 

spojové služby, který by mohl být případnou obsluhou. Pozici PPLA ze stanice na 

Fifejdách by po dobu výjezdu posádku MOS mohla pokrýt technika z centrální hasičské 

stanice v Ostravě-Zábřehu. Budeme-li zároveň počítat s obsluhou z denní směny, která 

bude držet pohotovost v rámci oddělení komunikačních a informačních systémů, nemůže 

Obrázek 27 Mobilní operační středisko [34] 
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být dron dislokován jinde než v Ostravě, tedy v místě, kde sídlí Krajské ředitelství HZS 

ČR.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled popisující UAS, všeobecnou 

legislativní stránku jejich používání a návrh využití těchto systémů u HZS ČR. Součástí 

práce je návrh vhodného typu bezpilotního letadla, který by dokázal pokrýt co největší 

množství zásahů, jeho umístění na požární techniku a vhodné místo dislokace v rámci HZS 

Moravskoslezského kraje. 

Ke splnění cíle této práce jsem musel nejprve vybrat kritéria, podle kterých pak 

byly UAV rozdělovány do kategorií. Dále jsem musel prostudovat legislativní dokumenty 

týkající se používání dronů v ČR, z těchto pak udělat přehled nejdůležitějších právních 

náležitostí. Z legislativy jsem pak navrhl způsob, jakým by se mohly UAV používat nad 

rámec pravidel létání stanovených ÚCL. Následně jsem navrhl některé typové zásahy, u 

kterých by mohly být UAV použity, s konkrétním popisem činností jimi zvládnutých. 

V závěru jsem provedl analýzu teoretických východisek a navrhl vhodný typ UAV. 

Hodnotil jsem několik variant umístění na požární techniku a vybral nejpřijatelnější 

variantu. S umístěním na požární techniku jsem pak navrhl i místo dislokace.  

V úvodu bylo používání UAS vztažené především v souvislosti s usnadněním a 

zefektivněním průzkumu. Během práce však vyplynulo, že použití těchto systémů je 

variabilní v závislosti na připojeném příslušenství a že je možné zvládnout velké množství 

činností potřebných u zásahů hasičů.  

V rámci práce jsem navrhl typy zásahů: 

 lesní požár 

 výbuch s narušením statiky budovy 

 výbuch skladu výbušnin a munice 

 detekce nebezpečných látek 

 požár výškové budovy 

 dopravní nehoda 

 železniční nehoda 

 záchran osob z výšky 

K těmto typům zásahů byl navržen teoretický postup řešení použití dronů. Nelze 

říci, že se jedná o všechny typy zásahů. Záleží a bude záležet na kreativnosti velitele 
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zásahu, na technologickém vývoji dronů a jejich příslušenství. Svoje uplatnění jistě najdou 

i u typů zásahů jako jsou povodně, letecká nehoda a další.  

Vzhledem k tomu, že v evropském měřítku je legislativní rámec pořád ve stadiu 

vývinu a neexistují zatím sjednocená pravidla pro jejich provoz, můžeme v brzké době 

očekávat změny v leteckém zákoně a leteckých předpisech. Evropská komise pro UAV má 

záměr tyto pravidla sjednotit, aby se mohl plně otevřít trh s drony. ÚCL má záměr 

aktualizovat letecký zákon a letecké předpisy nejpozději v roce 2016. Pro tuto práci to 

znamená, že legislativní stránka se může vyvíjet a při její praktické aplikaci je třeba ověřit 

legislativní aktuálnost.  

Při zjišťování informací o používání UAS u hasičů v zahraničí jsem používal jako 

zdroj především články dostupné z internetu. Z těchto bylo patrné, že drony se v drtivé 

většině případů používají k monitoringu lesních požárů a že jsou většinou využívány 

služby externích firem. Dále jsem konzultoval s lidmi, kteří se účastnili konferencí 

projektu Evropské unie DARIUS, který se zabývá využitím bezobslužných prostředků pro 

vyhledávání a záchranu osob. Rozeslal jsem několik e-mailů hasičům z evropských zemí 

s dotazem na používání UAS, ale bohužel nepřišla žádná odpověď. V rámci všeobecného 

průzkumu Evropské komise, který se týkal využití UAV, měly téměř všechny členské 

země ve svém příspěvku uvedeno využití u hasičských sborů s odkazem právě na lesní 

požáry a u přímořských států na záchranu osob z mořské hladiny.  

Vzhledem k tomu, že žádná podobná práce s tématem využití UAS u zásahové 

činnosti hasičů nebyla dosud představena, může tato práce posloužit jako základní kámen 

pro další práce zabývající se touto tématikou. 
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