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 Abstakt 

Tato práce je zaměřena na monitoring  přenosu znečišťujících látek PM10 v  ovzduší 

prostřednictvím UAV. PM10 je rizikový rozměr prachových částic, která při vniknutí do 

organismu člověka představuje riziko pro jeho zdraví. Standardní měření přenosu těchto 

částic probíhá na stacionárních měřících stanicích. Pomocí bezpilotní vzducholodě můžeme 

získat výsledky v závislostech na různých parametrech a následně přesněji určit, jak probíhá 

přenos takových částic v ovzduší.  

Klíčová slova 

Znečištění ovzduší, PM10, imisní monitoring, UAV 

 

Abstract 

This Bachelor thesis is focused on monitoring of the tranfer of pollutants PM10 using 

UAV. PM10 is risk dimension of particulate matter. In case of intoxication of the organism, 

causes health risk for humanity and animals. Standard measurements are carried out on 

stationary measuring stations. Using an unmanned airship, we can get results in dependencies 

on different parameters, and then determine how the transfer PM10 are moving in the air. 
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1 Úvod  

Každým dnem se člověk stává závislejším na svých produktech a spotřebovává jich 

více, než by potřeboval. Spotřeba produktů roste a přeměna i zpracování surovin vzrůstá se 

stále zvyšující se poptávkou. K přeměně těchto surovin často potřebujeme buď elektrickou, 

nebo tepelnou energii, popřípadě sama přeměna surovin může zatěžovat životní prostředí 

znečištěním. Hnědouhelné elektrárny, lokální topeniště, koksovny, automobilový průmysl  

a další průmyslové výroby jsou zdroje, které se řadí mezi nejvíce znečišťující činitele ovzduší. 

Každý náš vdech se může stát rizikovým. Při přísunu vyšších koncentrací prachových částic, 

dojde k ukládání těchto částic v intersticiu a následné plicní fibróze (nahrazení plicní tkáně 

vazivem). To může způsobit těžké zdravotní potíže či smrt.  

Z tohoto důvodu je třeba buď omezovat výrobu, nebo snižovat množství 

znečišťujících látek. (emise). V současnosti v Evropských zemích ke snižování výroby často 

dobrovolně nedochází. Jednak z důvodů ekonomických, tak z důvodu návyku soudobé 

konzumní společnosti na samozřejmost neomezeného přísunu produktů, jež svojí poptávkou 

vyžadují. Musíme se tedy zaměřit na snižování množství vyprodukovaných nebezpečných 

odpadních látek a tím i emisí.  

Dalším faktorem ovlivňující náš každodenní život znečištěním ovzduší je koncentrace 

nebezpečných látek v našem blízkém okolí. Ta závisí na několika aspektech. Jedním  

a zároveň nejvýznamnějším aspektem jsou meteorologické podmínky. Meteorologické situace 

vytváří jisté závislosti pro rozptyl znečišťujících látek. Při větším rozptýlení dojde ke snížení 

koncentrací na určitých místech, ovšem při akumulaci například za bezvětří, či inverzi, 

dochází ke zvyšování koncentrace a tím roste i riziko nejen pro člověka, ale i ostatní živé 

organismy a samotné životní prostředí. 

Měření obsahu znečišťujících látek v ovzduší se provádí na imisních monitorovacích 

stanicích, kde se měří kvalitativní i kvantitativní obsah těchto látek. Otázkou zůstává, kde se 

tyto znečišťující látky vzaly, a proč jsou v těchto místech a v takových koncentracích. 

Měřením obsahu znečišťujících látek v závislosti na teplotním rozvrstvení a posuzováním 

získaných výsledků s dalšími meteorologickými jevy, bychom mohli zjistit původce 

znečištění a tím snížit koncentrace nechtěných látek v ovzduší.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit použití bezpilotních prostředků pro monitoring 

přenosu znečišťujících látek v atmosféře. 
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2 Ochrana ovzduší 

Problém antropogenního znečišťování ovzduší přišel již s prvním rozděláním ohně. To 

ale bylo zanedbatelné. Dřívější domněnka, že kouř, oxidy síry, oxidy dusíku, popeloviny  

a další látky obsažené při spalování jsou pouze nepříjemností, byla posunuta na post 

ohrožující lidské zdraví a životní prostředí. Po krátkém zamyšlení můžeme sice zjistit, že 

dokonale čisté ovzduší nikdy neexistovalo, díky přírodnímu znečistění jako je sopečná 

činnost, rozklad uhynulých zbytků rostlin a zvěře, či erozní činnosti, ale problémy se 

znečišťováním ovzduší se začaly řešit jako velmi kritické až s příchodem průmyslu. Jeden z 

alarmujících bodů nastal v Londýně v roce 1952, kdy vznikla smogová situace, při které 

přišlo o život přibližně 12 000 obyvatel. Tehdy byla příčina smrti těchto lidí přiřazena právě 

emisím z lokálních topenišť a továren produkujících nebezpečné znečišťující látky. Od této 

tragédie se začala rozmáhat opatření pro snižování množství nebezpečných znečišťujících 

látek vypouštěných do ovzduší. [1]  

Náplní ochrany ovzduší jsou jednak technická opatření (technologie výroby, 

kvalitnější vstupní suroviny, omezující faktory, zajištění rozptylu znečištění) a administrativní 

opatření (legislativa, státní správa, organizace, kontrola a ekonomie podniku). Tyto opatření 

se podílí jak přímo, tak i nepřímo na zmírnění, snížení či dokonce zastavení znečišťování 

ovzduší. [2] 

Ochrana ovzduší vychází ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V tomto 

zákoně se pojednává o snížení znečištění a prevenci znečistění a tím snížení zátěže na životní 

prostředí a lidské zdraví. [3] 

Díky měření emisí můžeme kontrolovat a následně regulovat vypouštění 

znečišťujících látek do ovzduší. Z tohoto vznikly emisní limity, což jsou nejvyšší přípustné 

koncentrace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Emisní limity jsou legislativně 

řízeny a jsou jmenovitě uvedeny pro dané výroby hodnotami koncentrací ve vyhlášce č. 

415/2012 Sb. vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. [2,4] 

Motivace k dodržování předpisů spočívá v ekonomické zodpovědnosti provozovatele 

zdrojů za ochranu životního prostředí. I přes plnění emisních limitů, je provozovatel zdrojů 

znečišťování nucen podle §15 zákona 201/2012 Sb. platit poplatky za znečišťování. Poplatek 

je dán za kalendářní rok na příslušnou sazbu v korunách za tunu emitované látky. [2,3] 
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2.1 Znečišťující látky  

Znečišťujícími látkami jsou fyzikálně nebo chemicky odlišné látky od okolí, které 

mají nepříznivý vliv na lidský organismus, nebo celkově životní prostředí. Tyto látky mohou 

být buď vypuštěny, nebo vneseny a nebo může dojít k přeměně (pomocí chemické reakce). 

Tato práce se zaměřuje na znečištění ovzduší pevnými částicemi. Přírodními zdroji pro 

znečištění pevnými částicemi jsou erozní a vulkanická činnost, separace mořské soli do 

ovzduší… Co se týká antropogenní činnosti, jedná se především o spalování, hutní průmysl, 

chemický průmysl, zemědělská činnost… [2] 

2.1.1 Nebezpečnost prachových částic 

Nebezpečnost prachových částic spočívá především v poškození kardiovaskulárního a 

pulmonárního systému. Tuto nebezpečnost můžeme dělit z hlediska délky pobytu 

v kontaminovaných místech. 

V kratším čase nedochází k rapidnímu poškození. Dojde pouze k nárustu infekčních 

onemocnění plic, zhoršení kardiovaskulárního systému lidí trpícími onemocněním srdce  

a následné zvýšené hospitalizaci. Při dlouhodobé inhalaci prachových částic nastává problém 

především u dětí a následně i dospělého jedince s onemocněním dolních cest dýchacích. U 

tohoto postižení se zavádí léčba, která však pouze zmírňuje následky, ale délka života je 

zkrácena. 

Nebezpečí prachových částic však závisí i na velikosti inhalovaných částic. Velké 

částice (větší jak 10 m) jsou zachytávány pomocí sliznice dutiny nosní. Částice menší než  

10 m (thorakální částice) jsou vdechem transportovány do dolních cest dýchacích, kde se 

postupně dle velikosti usazují. Částice o vlikosti 2,5 m se usazují na průduškách a menší 

částice pokračují dále v plicních sklípcích (1 m) a nanočástice se dostávají až do krve. [9] 

Výše popsaným problémem jsme se zabývali samotným prachovým znečištěním. 

Dalším zásadním problémem jsou příměsi, které jsou na jemnější částice navázány. Při 

spalování se uvolňují těžké kovy, toxické částice a další nebezpečné látky, které se společně 

mohou transportovat na větší vzdálenosti a z důvodů jemnosti zůstávají v ovzduší mnohem 

déle. Z tohoto důvodů World hospital organization doporučilo sledování koncentrací pouze 

určité frakce prachových částic, a to PM10 a PM2,5  [2] 
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2.1.2 Prachové částice PM10 a PM2,5 

„Frakce částice PM10 je definována jako částice v souboru, vyjádřené ve formě 

aerodynamické velikosti, které jsou menší než 10 m. Frakce částic PM2,5 je definována jako 

částice v souboru, vyjádřené ve formě aerodynamické velikosti, které jsou menší než  

2,5m.“ [9] 

Takto jsou definovány velikostní částice, které podléhají  měření podle Nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Pro částice PM10 je stanoven 

hodinový a roční limit, zatímco částice PM2,5 patří jen mezi sledované látky bez imisního 

limitu. Z důvodů ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku musíme udržovat 

koncentrace v přípustné míře. [9] 

 

2.2 Rozptyl emisí  

Rozptylem emisí se rozumí snižování koncentrace znečišťujících látek ze zdroje jak  

v horizontálním, tak i vertikálním směru. Koncentrace imisních látek závisí na faktorech, 

které jsou dány atmosférou a meteorologickými podmínkami.  

Hlavními faktory ovlivňující rozptyl emisí jsou rychlost a směr proudícího větru a 

teplotní zvrstvení atmosféry. Dále u stacionárních zdrojů ovlivňuje rozptyl znečišťujících 

látek teplota unikajících emisí, výška komínu a umístění zdroje z hlediska geografie okolí. 

Přenos látek v atmosféře probíhá převážně:  

- Suchou depozicí - sedimentace látek vlivem gravitační síly, nebo v případě 

plynných znečišťujících látek dochází k adsorpci.  

- Mokrou depozicí – probíhá vlivem dešťových srážek, kdy dochází k absorpci, 

popřípadě k chemické reakci. Toto se často děje u oxidů síry a oxidů dusíku. Docházet však 

může i k absorpci prašných částic na aerosol za vzniku SMOGU. [2] 

2.2.1 Meteorologické faktory ovlivňující rozptyl znečištění 

Jak již bylo psáno výše, meteorologické podmínky patří mezi nejzásadnější aspekty 

ovlivňující rozptyl znečištění. Meteorologie zkoumá atmosférické jevy jako je teplota, vítr, 

tlak, oblačnost a mnohé další. Zkoumá vrstvy atmosféry, převážně troposféry, ve které se 

odehrává počasí.  
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Teplota je ukazatel míry energie tělesa nebo plynné hmoty. Při rozkmitání 

jednotlivých atomů v plynu dojde k zahřátí samotného plynu. V ideálním případě v troposféře 

dochází k zápornému vertikálnímu teplotnímu gradientu, což znamená, že teplota s výškou 

klesá. Díky světelnému záření ze slunce, které se po dopadu přeměňuje na teplo, jež se 

následně uvolňuje do atmosféry by výše uvedené mělo platit. Mohou ovšem nastat situace, 

kdy dochází k teplotní inverzi. To má za následek, že vertikální teplotní gradient se stává v 

určité výšce kladným. Tvoří se inverzní vrstva zadržující konvekční proudění a dochází k 

zastavení vertikálního rozptylu znečištění. Znečišťující látky tuto vrstvu nemohou překonat a 

jsou hromaděny a rozptylovány pod touto vrstvou. Při takové situaci dochází často ke 

zvyšování koncentrace znečišťujících látek v přízemních vrstvách atmosféry. Rozeznáváme 

inverzi Radiační, subsidenční, z turbulence, advekční a frontální. 

Na základě typické kombinace meteorologických podmínek rozeznáváme inverzi: 

- K radiační inverzi dochází převážně za jasných nocí a vzniká dlouhovlnným 

vyzařováním tepla. Je to inverze převážně přízemní, ale může nastat i jako inverze výšková  

a to na oblacích, která se v tomto případě chovají podobně jako zem.  

- Subsidenční inverze je výškovou inverzí v tlakových výších a dochází k ní 

„odtékáním“ plynu do nižšího tlaku. Následně dochází k subsidenci (poklesu masy vzduchu). 

Tato vrstva je podrobena adiabatickému ohřevu a ohřeje se na vyšší teplotu, než je vrstva pod 

touto masou. 

- Turbulentní inverze se odehrává pouze několik set metrů nad zemí. Dochází  

k ní turbulentním promícháním vzduchu. Díky slabě stabilnímu gradientu dojde ke snížení 

teploty pod touto turbulencí. Jelikož se ale nad turbulencí teplota nezměnila, vytvoří se 

inverze z turbulence.  

- Advekční inverze vzniká prouděním teplého vzduchu nad studenější pevninou. 

Tím se vzduch ochladí a vznikne inverze, jelikož horní vzduch zůstává teplý. Často k tomuto 

dochází při mořském proudění.   

- Frontální inverze souvisí s teplotním zvrstvením na frontálním rozhraní. 

Studená fronta se dostává pod teplou frontu a tím vzniká inverzní situace. 

Inverzní situace je často problematickou z hlediska znečištění ovzduší. Zásah člověka 

je možný pouze jediný, a to snížení množství vypouštěných znečišťujících látek. Pro 

odstranění těchto situací musíme počkat na příhodné meteorologické podmínky a to 

především vítr.  [2,5,6,7] 
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Vznik větru je vyvolán rozdílným tlakem dvou různých míst. Dochází k „toku“ 

vzdušné masy, což znamená, že na vzduchovou částici působí síla, kterou nazýváme 

horizontální tlakový gradient (definován jako tlakový rozdíl na určitou vzdálenost v 

horizontálním směru). Po rozpohybování částic dochází k ovlivnění díky Coriolisovy síly. To 

jsou setrvačné síly, které působí na tělesa, jež se pohybují v rotujícím prostoru. Pohybující 

částice se začínají stáčet a zrychlovat do té doby, než se dostane do rovnováhy Corilisova síla 

a síla barického horizontálního gradientu. Tyto větry se následně již pohybují rovnoměrně po 

izobarách, čímž se rozumí pomyslná křivka vyznačující stejný tlak, respektive izohypsách.  

Vítr který má zásadní vliv na rozptyl emisí. Toto aspekt, je ale dále ovlivňováno 

dalšími podmínkami a to rychlostí a směrem větru, jeho výškovým profilem, vlivy zemského 

povrchu (drsnost země - louky, lesy…) a geografickým působením. 

Abychom mohli předpovídat směr rozptylu znečištění, musíme znát převládající vítr. 

Ten měříme a řadíme do kategorií, které následně porovnáváme a zanášíme do grafů. 

Získáváme výstupní informace o převládajícím směru větru a tím i tedy o zvýšeném přenosu 

koncentrací znečišťujících látek na převládající světovou stranu.  [5,7,15] 

Dalším meteorologickým parametrem ovlivňujícím koncentrace znečišťující látky u 

ovzduší jsou srážky. Dle literatury rozeznáváme dva druhy „čištění“ atmosféry pomocí 

srážek. Při samotném vzniku srážkových částic uvnitř oblak, což je známo jako „rain out“ 

(vypršení/vydeštění). A druhý způsob je při samotném pádu srážkové částice, kdy se 

znečištění na částice nabaluje a to je známo jako „wash out“ (vymytí). Při vzniku a následném 

pádu tedy srážky do sebe absorbují či adsorbují znečištění a atmosféra se stává čistější. 

Problém ovšem nastává při dopadu srážek na zemský povrch. Atmosféra se sice stala čistější, 

ale všechny látky naabsorbované do srážek se přesouvají do jiných složek. Ostatní jevy 

ovlivňující rozptyl 

2.2.2 Ostatní jevy ovlivňující rozptyl znečišťujících látek v atmosféře 

Kromě meteorologických podmínek je rozptyl znečišťujících látek také umístěním a 

koncentrací zdroje nečištění. Tyto faktory nejsme schopni ovlivnit a tato rozhodnutí mají vliv 

na množství koncentrací v blízkém a mírně vzdáleném okolí zdroje znečištění.  

Co se týká konstrukce zdroje, jedná se především o výšku komínu. Výška komínu 

hraje hlavní roli převážně při přízemní inverzi. Při přesahu komína přes vrstvu mohou 

zplodiny vystoupat do vyšší výšky a tím se zředit. Při nízké inverzi dochází  
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k akumulaci znečišťujících látek u nízkých komínů (problém především u lokálních topeništ). 

Emise vyjdou z komína, nejsou propuštěny do vyšších vrstev atmosféry a zůstávají u země. 

Za bezvětří se neustále zvyšuje koncentrace těchto látek a tím i jejich nebezpečnost pro složky 

životního prostředí a zdraví organismů. 

Kromě výšky komína hraje velkou roli i geografické uspořádání okolí. Velký význam 

má hornatost terénu v blízkém okolí, stáčení větrů a meteorologické podmínky v závislosti na 

rozložení krajiny. Jak bylo řečeno výše, dá se vysledovat nejčastěji orientovaný vítr. Při 

postavení zdroje emisí v blízkosti terénní vyvýšeniny v závětrné straně, dojde k „uzamčení“ 

znečišťujících látek a k následné cirkulaci ve smyčce jako uvadí obrázek č. 1. Dále je na 

tomto obrázku znázorněna situace, kdy zdroj emisí je v mírně vzdálenější lokalitě. Tam 

vlivem spádu větrů sestupuje kouřová vlečka a koncentrace škodlivin jsou vysoké v přízemní 

vrstvě.  

  

Obrázek 1 Znečištění od zdroje v případě umístění zdroje na závětrné straně kopce [8] 
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3 UAV, UAS 

UAV (An Unmanned Aerial) je bezpilotní letový prostředek. Tento prostředek slouží 

například ve vojenství k monitoringu nepřátelských území, shazování bomb, dodávek 

materiálu či jiným úkolům. UAV je letecký prostředek, jež je buďto naprogramován na celou 

trajektorii letu, výsadek materiálu, zmapování území, popřípadě samotnou jeho funkci a 

následně se vrací zpět na místo přistání. Těmto typům letových prostředků říkáme autonomní. 

Nebo je letový prostředek řízen pozemním pilotem, pak hovoříme o dálkově řízeném 

prostředku.  

UAS (Unmanned Aerial System) je celý systém, který zahrnuje samotný letový 

prostředek, pozemní pilotáž, pozemní navádění, GPS a další. [5] 

Vývoj bezpilotního transportu a monitoringu se stále posouvá vpřed. Stává se nedílnou 

součástí armády, transportu materiálu pro lékařství či samotnou kartografii a kontrolu či 

vývoje území v zemědělství. Neustálé zdokonalování těchto přístrojů šetří čas, zdroje energií 

díky snížení váhy letounů a díky automatizaci se stává bezpečnějším. 

K bezpilotním prostředkům řadíme také drony. Tyto zařízení jsou v budoucnosti velmi 

očekávaným pomocníkem. Jejich automatizací a miniaturizací by se mělo najít velké 

množství využití. Ať už jako plánovaná doručovací dronová služba, v armádním prostředí  

k „nekonečným možnostem“ na nepřátelském území, či v lékařství v měřítku nano- jako 

nosiče účinných látek, prozkoumávání možnosti vnitřních zranění atd…   [10] 

Při letu v letadle člověka zajímá často jeho vlastní bezpečí. Například firma Airbus, 

která má stovky letadel pro komerční lety, jež hojně využíváme, vyvíjí vedle těchto letadel 

také UAV například pro španělské, francouzské a německé vojenství. Při Sledování území, 

samotného průzkumu či zaměřování cíle tak eliminuje rizika, kterým by mohli být piloti 

vystavěni a zajišťují tak bezpečí pro nás všechny. Firma Airbus uvádí, že letoun je vytvořen 

pro pozemní a námořní dohled, denní a noční průzkum a identifikace, support při vojenských 

operacích, integrace v dopravě. Tento letoun je interoperabilním systémem stanic NATO, 

OSN a EU.  [12]  
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Obrázek 2 bezpilotní letový prostředek firmy Airbus zdroj: www.airbus.com 

Firma Honeywell, je firmou zabývající se výrobou a vývojem technologií, které řeší 

některé z nejkritičtějších světových problémů v oblasti energie, bezpečnosti, produktivity  

a globální urbanizace. Tato firma se v rámci těchto zmíněných bodů zabývá využitím UAV. 

Obchodní inspekční služba UAV společnosti Honeywell využívá osvědčené piloty  

a nejmodernější technologii UAV pro zjednodušení a standardizaci běžných průmyslových 

inspekcí. Od ropy a plynu až po služby. Drony lze také využít ke kontrole zařízení 

v rizikových oblastech, jako jsou stanice s vysokým napětím, ropné plošiny nebo vysoké 

větrné elektrárny, kdy odborníci nejsou vystaveni nebezpečí a mohou kontrolovat poškození 

nebo správný chod. [13]   

Zde je uvedeno, že využití UAV je i mimo vojenství běžnou věcí. Pro užívání UAV 

ale musíme dbát pravidel, nařízení a leteckých předpisů, pokud spadají do těchto kategorií.  

 

3.1 Legislativa 

Bezpilotní prostředek podléhají nařízení leteckého předpisu L2 doplňku X (bezpilotní 

systémy). Při práci s bezpilotním prostředkem musí být zajištěna trvalá vizuální kontrola 

pilota s prostředkem, pokud úřad civilního letectví nepovolí výjimku. Pokud úřad civilního 

letectví nepovolí jinak, bezpilotní prostředek smí být využíván ve vzdušných prostorech typu 

G. V ATZ je let povolen pouze za poskytování informací AFIS či známému provozovateli. 

V CTR je povolená výška 100 metrů, pokud úřad civilního letectví nepovolí výjimku 

s komunikační koordinací s řídícím letového provozu. Provoz nesmí být provozován 
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v zakázaných, nebezpečných či jiných nepovolených územích (dle L2 dodatek X 7.4). Nejen 

těmito body se provozování bezpilotního prostředku musí řídit. [11] 

Vysvětlení pojmů 

Vzdušný prostor typu G je v ČR prostor 1000 ft AGL (above ground level – nad 

pevninou). V této oblasti se smí létat pouze VFR s maximální rychlostí 460 km/h. 

VFR jsou lety za viditelnosti, bez použití naváděcích přístrojů 

ATZ je vzdušný prostor v blízkém okolí letiště, který je neřízený. Vertikálně sahá do 

výšky 4000 ft AMSL (nad mořem). Provoz v ATZ není řízen, je zde však poskytovaný služba 

AFIS (letištní letová informační služba). Pilot je zodpovědný sám za sebe a dělá veškerá 

rozhodnutí. 

CTR je řízený letištní prostor. Na prostor z pravidla navazuje TMA. Provoz je zde 

řízen řídícím letového provozu. 

TMA – koncová řízená oblast, je to ochranná oblast, pro přilétající a odlétající letadla. 

Spodní hranice odpovídá většinou 1000 ft a horní hranice odpovídá často letové hladině FL 

125 (3800 metrů nad mořem). Okolní letový prostor je většinou typu D (Ruzyně je typu C)  

    

 

Obrázek 3 Rozdělení letových hladin, zdroj: http://www.laacr.cz 
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3.2 Malá bezpilotní vzducholoď ACC15X 

V této práci byla pro vertikální měření rozptylu znečišťujícícíh látek použita malá 

bezpilotní vzducholoď ACC15X, která byla opatřena měřícím zařízením a GPS lokátorem pro 

určení přesné polohy. 

 

Obrázek 4 Malá bezpilotní vzducholoď ACC15X, zdroj: Autor 

3.2.1 Technický popis 

ACC15X je vzducholoď, používaná k získávání informací za letu. Tato vzducholoď je 

konstruována na let VFR, avšak může být provozována bez vizuálního kontaktu pilota. Patří 

mezi BLIMP vzducholodě, což znamená, že je to vzducholoď, bez jakékoliv vnitřní výztuže.  

Tato vzducholoď je dvouplášťová a je tvořena z vnitřních dvanácti polymerních plátů a vnější 

Rip-Stop tkaniny. Tato tkanina je známa svou pevností, lehkostí a houževnatostí a neztrácí 

své vlastnosti ani při slunečním záření, či při extrémních teplotách. Vnitřní duše je objemově 

větší než vnější, čímž docílíme toho, že duše není namáhána a vše drží vnější plášť, který 

zároveň udává tvar vzducholodi. Ten je zaručen přetlakem helia v duši vzducholodi. Dále je 

trup vybaven balonetem umístěným uvnitř trupu. Ten kompenzuje změnu tlaku a zajistí stále 

stejný tlak uvnitř duše díky své možnosti měnit svůj objem.  

V přední části vzducholodi můžeme nalézt napouštěcí zpětný ventil, který zároveň 

slouží k pozemnímu kotvení do stojanu. V zadní části je průzor, který může být opatřen 

světlem pro osvětlení vzducholodě při nočním letu.  
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Stabilizační plochy jsou umístěny vzadu. Pomocí klapek je možno korigovat směr 

letu. Tyto plochy jsou rozmístěny po 90°. Jejich dřevěná konstrukce je potažena nažehlovací 

fólií a díky ní bylo dosaženo větší pevnosti plochy. Klapky obsahují dva elektrické 

servomotory. Vodorovné ocasní plochy nazýváme výškovky a svislé ocasní plochy jsou 

směrovky. Ve spodní směrovce jsou motory, které umožňují zatáčení při nulových 

rychlostech.  

Ve spodní části těžiště vzducholodi nalézáme pohonou gondolu. Tato gondola 

obsahuje samotný zdroj, kterým je spalovací motor, záložní akumulátor, benzínová nádrž  

a spínací jednotky. Přední část je opatřena ovládacím panelem. Vzducholoď je poháněna 

elektrickou energií, která je získávána ze spalovacího motoru. Z něj se energie rozvádí do celé 

vzducholodi. Hlavní vrtule, jež jsou umístěny na nosnících, jsou poháněny elektromotory a 

řízeny elektronicky. 

Řídící systém se řadí mezi polo-autonomní. Vzducholoď je schopna sama udržovat 

požadovanou výškovou hladinu a požadovaný směr. Při přistání a vzletu má na starosti řízení 

výhradně pilot, přičemž je autonomní systém vypnut.  [14] 

3.2.2 Provozní omezení 

Pro dodržení bezpečnosti při létání musí být dodržena veškerá pravidla zmíněná v 

letové příručce schválené úřadem pro civilní letectví ČR. Mezi ně patří: 

- maximální rychlost větru, která může v zástavbě dosahovat 3 m/s a při nárazech 

4 m/s. Rychlost větru na volném prostranství se posouvá na 4 m/s a v nárazech na 

6 m/s. Let je zakázán při možnosti vzniku přízemní turbulence, či možnosti 

vlétnutí do termického či vlnového proudění. Při vniknutí do stoupavého proudu 

může vlivem stoupání vzducholodě dojít ke zvyšování tlaku a následnému 

roztržení pláště. 

- Teplotní omezení se pohybuje od -10°C (pod touto teplotou nemůže být zaručena 

správná funkčnost baterií) až po teplotu 35°C 

- Vlhkost vzduchu se může pohybovat mezi 0 – 95%. Před každým vzletem je třeba 

sledovat tyto hodnoty. Při nízkých teplotách je třeba provést krátký zkušební let, 

k vyloučení možnosti vzniku námrazy. Při tvorbě námrazy se musí let ukončit a 

vyčkat na změnu klimatických podmínek. 
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- Fyzikální vlivy atmosféry mají zanedbatelný vliv, díky balonetu. Ten vyrovnává 

rozdíly tlaků v požadovaných letových hladinách a tím nedochází ke změně tvaru a 

rozdílnosti aerodynamiky vzducholodě. 

- Je zakázáno létat v dešti, nebo při možnosti výskytu deště. Dále je zakázáno létat 

během sněžení či při možnosti výskytu sněžení.  

- Vzducholoď ACC15X je povoleno provozovat pouze za VFR, tedy viditelnosti bez 

použití naváděcích systémů.  

Tato vzducholoď je pouze pro měřící účely a není konstruována pro transport osob. 

Hmotnost nákladu pro vzlet je závislostí tlakové výšky AGL na hmotnosti nákladu 

 

Obrázek 5 provozní rozsah vzducholodě, zdroj: Letová příručka pro vzducholoď ACC15X 

Samotná hmotnost konstrukce vzducholodě činí 38,17 kg. Pro provoz se musíme 

pohybovat mezi hmotností minimálně 45,40 kg až maximální hmotností 64,40 kg. Musíme se 

však řídit i tabulkou viz výše.  

3.2.3 Normální postupy 

Pro každý uskutečněný let musí být uskutečněna příprava vzducholodi pro let. Po 

zaparkování GCS (groung control station) se vytáhne obal se vzducholodí a přizemní se 

kotvící tyče, které musí směřovat špičkou proti směru větru. GCS, kotvící stožár a vozík 
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s heliem by měl tvořit spojnici po větru. Ventil k přívodu helia se připevní ke kotvícímu 

stožáru a následně je napojena i vzducholoď pomocí přepouštěcího ventilu. Otevře se ventil 

na tlakové láhvi a následně i přívodní ventil do vzducholodi. Nafukování vzducholodi musí 

být přiměřeně rychlé a za stálého dohledu. Je nutné dbát důrazné kontroly na postavení 

vnitřního pláště ku vnějšímu. Při nesprávném dolehnutí je třeba zastavit proces a upravit toto 

postavení. 

Během nafukování je přitlučen kolík do země v zadní části vzducholodi. Na ten je 

následně upevněn ocas vzducholodi tak, aby měl možnost levitovat metr nad zemí. Po 

naplnění do 1/3 objemu vzducholodi je upevněna pohonná gondola s nákladovou plošinou, 

kdy se propojí veškeré kabely. Po napuštění do 3/4 objemu vzducholodi se připojí horní 

ocasní plocha, která je následně napojena na kabel a vzpěry. Po doplnění na požadovaný 

objem připevníme  

i dolní a boční ocasní plochy. I ty jsou následně napojeny na kabely a vzpěry. 

Po připevnění všech SOP (směrových ocasních ploch) a VOP (výškových ocasních 

ploch) jsou připojeny nosníky s vrtulemi, zajištěny pomocí šroubu a připojeny do obvodu 

vzducholodě pomocí kabelů.  Následně je třeba uzavřít hlavní ventil na tlakové láhvi. 

Pootevřeme kulový ventil do vzducholodi a po vyrovnání tlaků uzavřeme i ten. Tlaková láhev 

musí být opatřena šroubovacím víkem a bezpečně uložena. Po odmontování závitu plnící 

hadice ze vzducholodi překotvíme vzducholoď do bajonetového závitu. Pro kontrolu dobře 

napuštěného letounu je zapotřebí zmáčknout POWER, kdy dojde k rozběhnutí dmýchadel a 

vzducholoď se nafoukne do pracovního tlaku, a zde je možnost kontroly škrcení tkaniny či 

kabelů. Po tomto úkonu připevníme potřebný náklad na vzducholoď a provedeme kontrolu 

vyvážení. Po celou dobu provádění těchto úkonů je třeba dbát na to, aby vzducholoď vždy 

směřovala špičkou proti větru. [14]  

Postupy pro let jsou dále citovány z příručky pro vzducholoď ACC15X: 

„Předletová prohlídka 

Provedení předletové prohlídky je velmi důležité, protože její neúplné, nebo nedbalé 

provedení by mohlo být příčinou nehody. Výrobce doporučuje provádět následující prohlídku: 

1. Dolní SOP 

2. Směrové motory 

3. VOP a horní SOP 
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4. Trup 

5. Nosníky 

6. Pohonná gondola 

7. Nákladová plošina 

8. GCS 

Úkony po sepnutí POWER 

1. GCS - zkontrolovat všechny provozní údaje a nahrát regulátory. 

Zkontrolovat pozici GPS a výšku. 

2. Dmychadla  - zkontrolovat funkci a dosažený přetlak. 

3. Palivo   - zkontrolovat, případně doplnit. 

4. Manuální plyn  - zkontrolovat funkci manuálního plynu. 

5. Kontrola dosahu - vzducholoď se po zemi přemístí na nejvzdálenější 

místo a operátor zjistí dosah spojení RC1, resp. RC2, resp. RM. 

Úkony po sepnutí CONTROL 

1. VOP a SOP  - zkontrolovat funkci klapek a jejich plné výchylky. 

2. Směrové motory - zkontrolovat funkci a plné otáčky na obě strany. 

3. Hlavní motory  - zkontrolovat vektorování tahu v plných 

výchylkách. 

Úkony před nastartováním a nastartování motoru 

1. CONTROL  - vypnout. 

2. PROPULSION - vypnout. 

3. LIGHT  - vypnout. 

4. Manuální plyn  - jestliže je motor úplně studený, nastavit do ¼ 

rozsahu. 

5. Sytič   - úplně zavřít klapku sytiče. 

6. IGNITION  - zapnout. 
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7. STARTER - držet do doby, než motor chytí. Zpravidla se hned zase 

zastaví. 

8. Sytič   - úplně otevřít klapku sytiče. 

9. STARTER - podržet po dobu zhruba 1-2 sekundy. Jestliže motor 

nechytí, přidat trochu plyn (knoflíkem manuálního plynu) a znovu zkusit nastartovat. 

10. Manuální plyn  - po rozběhnutí motoru stáhnout na minimum. 

11. CONTROL  - zapnout (zapnutí regulace otáček motoru). 

12. GCS   - kontrola provozních údajů. 

Ohřev motoru a pozemní zkouška 

1. PROPULSION - zapnout. 

2. Vzducholoď  - zajistit ocas 

3. Teplota motoru - při volnoběhu zhruba 85 +/- 10 °C. 

4. Hlavní motory  - pomalu zvyšovat otáčky až do maxima. 

5. GCS   - kontrola provozních údajů. 

Úkony před vzletem 

1. Vzducholoď - uvolnit z kotvícího stožáru. Jeden člověk drží ocas, druhý 

pohonnou gondolu. Přesunout se na zamýšlené místo vzletu. 

2. CONTROL  - zapnout. 

3. PROPULSION - zapnout. 

4. GCS   - zkontrolovat provozní údaje. 

5. Dmychadla  - zkontrolovat funkci. 

6. VOP a SOP  - zkontrolovat funkci přes RC1 i EL. 

7. Směrové motory - zkontrolovat funkci přes RC1 i EL. 

8. Hlavní motory - zkontrolovat funkci vektorování a lehce protočit vrtule 

přes RC1 i EL. 

9. Řízení - zkontrolovat funkci přepínání mezi řídícími kanály EL a RC1, 

RC2. 
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10. Regulace  - zkontrolovat funkci regulace otáček, výšky a 

směru. 

Vzlet 

1. Operátor  - je na stanovišti GCS, připraven převzít řízení. 

2. Pilot - stojí zhruba 10 metrů před špičkou vzducholodě tak, že mu vítr 

fouká do zad. 

3. Vzducholoď - ocas a špička jsou uvolněné. Pozemní obsluha drží 

vzducholoď v místě nákladové plošiny. 

4. Směrové motory - zapnout na RC1 i EL. 

5. VOP   - klapky přitáhnout do krajní polohy. 

6. Hlavní motory - nastavit vektor tahu do svislé polohy 0° – 30° podle síly 

protivětru. 

7. Vítr   - začít se vzletem ve chvíli, kdy je vítr nejklidnější. 

8. Hlavní motory  - nastavit otáčky na 4500. 

9. Pozemní obsluha - na znamení pilota uvolní vzducholoď. 

10. Vzducholoď - začne stoupat. Vystoupat do výšky zhruba 10 metrů AGL. 

Držet osu vzducholodě stále proti větru! 

Stoupání 

Po vertikálním vystoupání do výšky cca 10 m: 

1. Hlavní motory - natočit do vodorovné polohy +90°. Nastavit otáčky na 

4000. 

2. VOP   - držet klapky stále přitažené. 

3. Směrové motory - stále zapnuté. 

4. Vzducholoď - nabere dopřednou rychlost a začne postupně stoupat 

díky dynamickému vztlaku. Držet osu vzducholodě a stoupat stále proti větru! 

5. Výška   - vystoupat do požadované provozní výšky. 
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Cestovní let 

1. Hlavní motory  - vodorovná poloha +90°, snížit otáčky na 3200. 

2. Řízení - po komunikaci mezi pilotem a operátorem přepnout z RC1 

(RC2) na EL. 

3. EL   - zapnout regulace výšky a směru. 

4. Pilot   - vypnout RC1. 

5. Operátor  - kontrola provozních údajů a řízení letu. 

Klesání 

1. VOP   - potlačit tak, aby náklon PITCH byl zhruba 20° - 

35°. 

2. Hlavní motory  - vodorovná poloha +90°, otáčky na 3500 - 4000. 

3. Vzducholoď  - držet osu vzducholodě proti větru. 

Úkony před přistáním 

1. Operátor - navést vzducholoď směrem na místo přistání tak, aby se 

přibližovala proti větru. 

2. Pilot - zapnout RC1 (kontrola dosahu s operátorem). Přepnout z EL na 

RC1. 

3. Směrové motory - zapnout. 

Přistání 

1. Vzducholoď  - držet osu vzducholodě proti větru. 

2. Pilot   - stojí proti špičce vzducholodě. 

3. Pozemní personál - stojí na zamýšleném místě přistání a případně se 

pohybuje podle instrukcí pilota. 

4. Operátor  - informuje pilota o vyžádaných provozních 

údajích. 
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Úkony po přistání 

1. Směrové motory - vypnout. 

2. PROPULSION - vypnout. 

3. LIGHT  - vypnout. 

4. CONTROL  - vypnout. 

5. Vzducholoď  - ukotvit. 

Zastavení motoru 

1. IGNITION  - vypnout. 

Vypnutí 

1. GCS - ujistit se, že je vyplněný protokol. Kontrola provozních údajů. 

2. POWER  - vypnout.“ [14] 

 

Obrázek 6 Příprava vzducholodě pro vzlet, zdroj: Ing. PAVLÍKOVÁ, Irena 

3.2.4 Demontáž vzducholodi 

Pro vyfouknutí vzducholoď ukotvíme do šroubování pro vyfouknutí vzducholodě  

a pod vzducholodí se rozprostře obal, v místě pohonné gondoly. Ocas je zakotven pomocí 
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lanka. Po otevření kulového ventilu necháme běžet kompresor až do tlaku 200 barů. Během 

nárustu tlaku je třeba provést kontrolu těsnění všech spojů. Po dosáhnutí tohoto tlaku 

otevřeme ventil na tlakové láhvi. Dojde k náhlému poklesu tlaku a je zahájeno vyfukování 

vzducholodě.  

Během vyfukování vzducholodě, započneme demontážní práce. Ihned po začátku 

kompresování plynu do láhve odejmeme dolní SOP včetně tyček. Po přibližně 10 minutách 

demontujeme VOP s tyčkami. Nosníky se odstraňují po přibližně 20 minutách vyfukování  

a horní SOP po 30 minutách. Poté se demontuje nákladová plošina s nákladem a nakonec 

pohonná gondola. Ve 3/4 vyfukování uvolníme kotevní lano vzadu vzducholodě. Po celou 

dobu vyfukování musí být více helia v přední části vzducholodě. To znamená, že zadní část 

musí být vždy níže než přední. 

Kompresor je nutné vypnout při úplném vyfouknutí vzducholodě. Poté se zavře 

tlaková nádoba, provede se odkalení kompresoru. Odtlakování vysokotlaké části je provedeno 

zpět do duše. Po uzavření kulového ventilu je odšroubována duše od ventilu a zašroubována 

víkem. Poté zbývá už jen demontovat kotvící stožár a sbalit vyfouklý trup. [14] 

3.2.5 Údržba vzducholodi 

Pro správný a bezpečný chod vzducholodi musíme provádět pravidelné kontroly. 

Jakákoliv zásadní změna musí být ohlášena výrobci a závažná změna musí být nahlášena na 

letecký úřad. Při každé opravě je důležité postupovat podle nařízení vydané výrobcem.  

Pro přesouvání vzducholodě je vždy zapotřebí dvou osob. Jedna osoba drží zadní část 

za poutko a druhá osoba drží vzducholoď buď za pohonnou gondolu nebo za poutko u špičky 

vzducholodě. Vzducholoď musí vždy směřovat špičkou proti směru větru, aby byl 

minimalizován vliv bočního větru.  

Vzducholoď by měla být umístěna nejlépe v hangáru, případně v jiném místě se 

stabilní teplotou, nízkou prašností, dobrým větráním a nízkou vlhkostí. Pokud je vzducholoď 

umístěna mimo hangár, je nutné ji řádně ukotvit. Parkovací doba mimo hangár nesmí 

překročit 12 hodin. Pro dlouhodobou parkovací dobu výrobce doporučuje použít vhodné 

plachty pro zakrytí vzducholodě.  

Pro situaci, kdy vzducholoď potřebujeme ukotvit jak při nafukování či vyfukování, tak 

i při samotném krátkodobém parkování, používáme kotvící tyče. Tyto tyče je zapotřebí 

směrovat špičkou směrem proti větru, přičemž špička je připevněna pomocí bajonetového 
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závitu. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k fatálnímu poničení zařízení. Vezmeme-li 

v potaz stejný vítr, při foukání do špičky a do boku vzducholodi zjistíme, že je odpor 42x 

větší při foukání z boku. Pozor si dále musíme dát na změnu zatížení vzducholodě při 

nakládání či vykládání nákladu. Mění se váha vzducholodě a vzniká možnost rizika 

samovolného odletu vzducholodě.  

Přeprava vzducholodě musí být zajištěna v originálním obalu a vždy v autě či vozíku 

zabezpečena proti pohybu společně se všemi komponenty. Tlakové láhve s heliem musí být 

přepravovány ve vodorovné poloze a zajištěné. Pohonná gondola je demontována ze 

vzducholodě a přepravována zvlášť. Pozor si musíme dát na únik paliva z motoru. Ocasní 

plochy jsou zabaleny do vhodné krabice a bezpečně uloženy ve vozidle.  

Údržba pláště spočívá ve správném skladování. Při znečištění pláště použijeme jemný 

hadřík navlhčený vodou. Nesmí se používat benzín či jiné žíravé, nebo jinak agresivní látky. 

Došlo by poté ke zničení pláště. Při skladování ve složeném tvaru je třeba dbát na úplnou 

suchost pláště. Pokud je po létání vzducholoď stále vlhká, doporučuje se vzducholoď 

nafouknout, vysušit a následně složit. Vzducholoď je vhodné skladovat na suchém místě, 

mimo dosah sálavého tepla. [14] 
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4 Měření a vyhodnocení dat 

4.1 Teorie letu 

Bezpilotní vzducholoď se používá jako nosné zařízení pro měřící přístroje, které 

monitorují koncentraci PM10. Pro uskutečnění správného měření jsou důležité následující 

parametry: 

1) výběr vhodné lokality (průsmyky, vzdušné koridory pro kouřové vlečky apod.) 

2) určení výšky - výška je určena pomocí zkušebního letu, kdy vzducholoď provede 

monitorovací let, během kterého zjistí tendenci výskytu koncentrací PM10 

3) Stanovení směru větru - musí být stanoven směr větru, aby bylo zamezeno měření 

vlastních spalin. 

Všechny tyto parametry slouží jako vstupní data pro vytvoření tzv. plotu (viz obrázek), 

nebo-li schématu, podle kterého bude vzducholoď létat a zaznamenávat naměřené hodnoty. 

Let by podle takto nastaveného schématu měl trvat cca 1,5 hodiny.  

 

Obrázek 7 teoretické prozkoumávání oblasti, zdroj: Autor 
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4.2 Teorie vyhodnocení 

Hodnoty z měřících přístrojů, které bezpilotní vzducholoď nese, jsou přenášeny do 

centrální komunikační jednotky na vzducholodi a odtud společně s dalšími hodnotami do 

GCS, kde jsou ukládány do počítače. V případě výpadku komunikace nebo špatného přenosu 

informací ze vzducholodi jsou veškerá data ukládána na SD kartu ve vzducholodi.    

Z měření získáváme dva rozdílné výstupy. Jedním z nich je výškový rozptyl 

znečištění, za kterého je zřejmé, v jaké výšce je jaká koncentrace a velikost poletavých 

pevných částic. Graf obsahuje jednotlivé frakce PM, teplotu výšku a výšku AGL. Hodnoty 

jsou průměrné pro celou oblast desíti výškových metrů. Na rozdíl od druhého výstupu, který 

vyjadřuje rozložení prachových částic v prostoru, kdy díky klouzavému průměru (40 hodnot 

před a 40 hodnot za, které se zprůměrují do jednoho bodu) můžeme vidět momentální 

znečištění v dané části ovzduší. Všechny odlehlé hodnoty jsou odstraněny a v každém bodě je 

možno vyčíst veškeré dostupné informace.  

4.3 Měřící let 7. 4. 2018 

Měření proběhlo 7.4.2018 v blízkosti bývalé těžní věže František v Horní Suché. 

4.3.1 Meteorologická situace 7. 4. 2018  

Dne 7. 4. 2018 bylo jasno, slunečno, vítr dosahoval rychlosti okolo 1 m/s, pokrytí 

oblačností 1/8, dohlednost byla 30 km. Počasí v tento den ovlivňovala tlaková výše, jak lze 

vyčíst ze synoptické mapy na obrázku č. 8. Převládal jižní vítr.  
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Obrázek 8 Synoptická situace ze dne 7.4.2018 zdroj: Meteoffice.gov.uk 

Teplotní zvrstvení bylo počítáno z dat z meteorologické stanice Mošnov, Červená u 

Libavé a Lysá hora. Tyto stanice, dle mého názoru, nemohou být použity pro zjištění této 

informace, jelikož jsou všechny stanice umístěny na zemi. Dochází tedy k silnému ovlivnění 

naměřených hodnot zemským povrchem, radiací teplotního záření s následnou přeměnou na 

tepelnou energii, vzdušnými proudy ohřívajícími se o zeminu a celkově jiným geografickým 

charakterem. Informace z těchto měřících stanic jsou obsaženy níže v tabulce č. 9. Dalším 

srovnávacím bodem byly dvě monitorovací stanice na věži František. Tyto stanice jsou od 

sebe vertikálně vzdáleny 85,5 metrů. Z dat z těchto stanic také nelze odvodit teplotní gradient, 

protože rozdíl teplot na tuto výšku věže byl velmi odlišný. Z výše uvedených důvodů musíme 

pro vizualizaci teplotního zvrstvení použíz hodnoty z Prostějova, který je nejbližším měřícím 

bodem. Z tohoto měřícího bodu je přidána tabulka č. 10 níže. Díky přítomné rozsáhlé tlakové 

výši, můžeme předpokládat, že velmi podobné teplotní zvrstvení je i u Horní Suché.  
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Stanice Výška [m.n.m] Teplota [°C] 
Teplotní gradient na 

100 m 

Lysá hora 1323 10,8 
0,5 

0,34  Červená u Libavé 748 13,9 

0,12 

Mošnov 257 14,5 

Obrázek 9 Výpočet teplotního zvrstvení Mošnov, Červená a Lysá hora, zdroj: autor 

 

Obrázek 10 Teplotní zvrstvení Prostějov 7.4.2018 12:00 zdroj: metoffice.gov.uk 

4.3.2 Příprava letu 

 Ráno po příjezdu k hangáru proběhla prvotní kontrola vzducholodi a GCS. Následně 

byly vyndány a zafixovány kotvící stojany. Vzducholoď byla stáhnuta dolů, byl připevněn 
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motor který podléhal servisním pracem v předchozích dnech, aby vzducholoď byla těžší a 

bylo jednodušší ji z hangáru vynést. Po připevnění motoru byla vzducholoď vynesena ven ke 

kotvící tyči, přišroubována pomocí bajonetového závitu a zaaretována aretačním šroubkem, 

který brání zpětnému uvolnění. Po přimontování zbytku nákladu, jímž byl black-box, který 

obsahuje měřící přístroje, bylo zjištěno, že vzducholoď nemá dostatečné množství helia, 

potřebné k unesení veškerého vybavení. Bylo zapotřebí tedy dofouknout trup heliem z tlakové 

láhve. Proto bylo odšroubováno víko z tlakové láhve, láhev byla propojena s kompresorem a 

ten zase s ventilem vzducholodě. Ještě před propojením musela být kotvící tyč otočena 

horizontálně o 180°. Tím bylo docíleno propojení hadice s přepouštěcím ventilem do 

vzducholodě. Helium se připouštělo do doby, než byla vzducholoď schopna létat sama. V tuto 

chvíli byl vypnut přísun helia a všechny ventily byly zastaveny. Kotvící tyč byla opět otočena 

zpět na bajonetový závit. Hadice byly odtlakovány a odšroubovány. Na zadní část 

vzducholodi byly přidělány ocasní plochy, které byly zafixovány vzpěrami. 

Dalším bodem příprav byla zkouška bezpilotní vzducholodi. Byla vložena baterie o 

obsahu 2400 mAh. Tato baterie slouží jako „zkoušecí“ baterie, na které je testována funkčnost 

vzducholodě. Po nastartování a započetí komunikace vzducholodě s GCS se vypne 

kompresování balonetu ve vzducholodi. Následně bylo zapotřebí zjistit základní polohu vrtulí. 

Ta byla upravena a pokračovalo se kontrolou směrovek a výškovek, zda-li se naklápí ve 

stejném úhlu a směru. Po této kontrole došlo k testování motoru. Motor byl otestován 

v různých výkonech, otáčky vrtulí, naklápění a nakonec byl přidán prachoměr Greywolf. Ten 

byl zapnut a připojen do black-boxu. Sledovala se i komunikace a přenos dat z prachoměru do 

CGS. Po těchto kontrolách byla vzducholoď připravena pro uskutečnění měřícího letu. 

Vzducholoď byla uchopena za manipulační oka, odkotvena a nesena na místo vzletu 

(odkaliště za těžní věží František). Po spuštění motoru mohl být zahájen vzlet. Vzducholoď 

byla přidržována za nosnou gondolu, dokud pilot nevzletěl a vzducholoď nebyla řízena 

pilotem. Následně došlo k prozkoumávání ovzduší v okolí. 

4.3.3 Průběh letu 

Průběh výšky letu je zřejmý z následujícího grafu č. 11, kde je výška v závislosti na 

době letu. Z grafu lze vyčíst, že v průběhu letu bylo při měření PM10 celkem 5 významných 

letových výšek. I. výšky bylo dosaženo přibližně minutu po startu a vzducholoď se 

pohybovala přibližně v devadesáti pěti metrech AGL. II. hladina měření byla ve sto deseti 

metrech AGL, následně vzducholoď vyletěla do III. letové hladiny, která se pohybovala okolo 
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150 metrů AGL. Tato hladina byla nejvýše položena z celého letu. Do této oblasti spadá i 

nejvyšší dosažený bod letu a tím byl bod ve výšce 180 metrů AGL. Z této výšky bylo sletěno 

do nižší části, do výšky přibližně 60 metrů, kde se nachází naše značená IV. oblast. Poslední 

pátou oblastí stabilní výšky, ve které se nachází V. část, v našem grafu, vzducholoď 

dosahovala výšky okolo 120 m AGL. 

 

Obrázek 11 Průběh letu Zdroj: Autor 

4.3.4 Ukončení letu 

Po přistání byla bezpilotní vzducholoď chycena, přístroje byly vypnuty a vzducholoď 

byla odnesena ke kotvící tyči na demontování nákladu a ocasních ploch. Po demontování 

black-boxu se vzducholoď uskladnila opět ve věži František. Data byla dále zpracována. 

4.3.5 Vyhodnocení dat 

Na obrázku č. 12 je ukázka prostorového rozložení znečištění, které bylo vytvořeno 

pomocí klouzavého průměru vytvořeno tak aby neobsahovalo velmi mnoho hodnot a následně 

byla data prostřednictvím GPS souřadnic přenesena do Google Earth, a vytvořena trajektorie 

letu. Každý značený bod, obsahuje informace o stavu ovzduší jako teplotu, koncentraci 

prachových částic a podobně.  
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Obrázek 12 Prostorová vizualizace letu  

Druhým vyhodnocením naměřených hodnot získáme vertikální rozložení znečištění 

ovzduší. Z obrázku č. 13 je patrné, že ve spodní části je koncentrace prachových částic 

vysoká. To je způsobeno pravděpodobně zvířením prachu při startu bezpilotní vzducholodě. 

Ve vyšších vrstvách atmosféry prachoměr naměřil abnormálně nízké koncentrace prachových 

částic. Ve sto sedmdesáti metrech došlo k odchylce od ostatních naměřených hodnot. Toto 

mohlo být způsobeno, že vzducholoď vletěla do vlastních spalin po větru a nebo mohly být 

prachové částice vyneseny do těchto vrstev díky termice. Naměřená teplota neodpovídá 

standardnímu teplotnímu zvrstvení, z toho můžeme vyvodit, že teploměr byl ovlivněn 

pravděpodobně zahříváním měřících přístrojů. 
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Obrázek 13 Graf z letu 7.4.2018, Zdroj: Ing. SVOZILÍK, Vladislav 
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5 Závěr  

Bezpilotní letové prostředky a jejich použití je v dnešní době velmi rozvíjející se 

oblast s různým využitím. Obrana, ochrana zdraví při práci, monitoring úrodnosti 

v zemědělství, nebo monitoring znečišťujících látek v ovzduší… Do všech těchto oblastí 

přináší UAV řadu výhod.  

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení použití UAV k monitoringu přenosu 

znečišťujících látek v ovzduší. Díky své odlišnosti od stacionárních stanic, vyniká toto měření 

právě možností měření znečišťování atmosféry na různých stanovištích. Tím získáváme 

doplňující informace k datům naměřených stacionární stanicí o přenosu znečištění v různých 

výškových profilech a v různém geografickém území, o pohybu znečišťujících látek při 

inverzní situaci, či zkoumání pohybu kouřových vleček v ovzduší.  

Při měření, které proběhlo 7.4.2018 bylo počasí bez inverzní situace, slunečno a slabý 

vítr. Teplotní křivka, která byla vytvořena z hodnot naměřených bezpilotní vzducholodí, 

kolísala okolo 20,5°C. Teploměr byl tedy pravděpodobně ovlivněn přístrojovou technikou na 

vzducholodi. Okolní teplota vzduchu byla přibližně 14°C. 

 Hodnoty koncentrací prachových částic dosahují velmi nízkých hodnot. Koncentrace 

poletavých prachových částic se za běžných podmínek, které byly i v době měření, pohybují 

ve vyšších hodnotách.  

Pro srovnání můžeme uvést let, který byl uskutečněn 22.4.2015 u Karoliny v centru 

Ostravy. Koncentrace prachových částic PM10 kolísala přibližně mezi20 až 26 μg/m
3
. Tuto 

hodnotu potvrzuje i mobilní stanice umístěná v blízkosti. Teplota byla odlišná u měření 

z mobilní stanice (přibližně 13°C) v porovnání s teplotou neměřenou vzducholodí (27°C při 

zemi až 22,6°C ve výšce 260 AGL). Měření teploty tedy může být snadno ovlivněno, jako v 

případě měření ze 7.4.2018. 

Pro srovnání naměřených hodnot ze 7. 4. 2018 byla použita data z těžní věže 

František. Na věži František jsou umístěny monitorovací stanice. Jedna na zemi a druhá na 

věži ve výšce 85,5m nad zemí. V době měření se hodnoty koncentrace PM10 pohybovaly na 

vrcholu okolo 25 až 28 μg/m
3
 a u paty v mezích 26 až 31 μg/m

3
. Z uvedeného lze odvodit, že 

naměřené hodnoty PM10 jsou velmi nízké. Lze předpokládat, že tato odchylka byla 

způsobena špatnou kalibrací přístrojů. 
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Závěrem můžeme konstatovat, že použití bezpilotních prostředků k monitoringu 

přenosu znečišťujících látek v ovzduší nám přináší pozitivní poznání chování znečišťujících 

látek v atmosféře, zejména rozložení znečištění ve vertikálním směru a tedy zpřesnění hodnot 

imisí získaných ze stacionárních monitorovacích stanic. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SOP – směrové ocasní plochy 

VOP – výškové ocasní plochy 

GCS – ground control station – pozemní řídící stanice 

CTR – control zone – blízké okolí řízeného letiště 

ATZ – Aerodrome traffic zone – blízké okolí neřízeného letiště 

TMA – Teminal control area – koncová zóna letiště 

VFR – lez za viditelnosti  

AGL – above ground level – výška nad pevninou 

SD – secure digital memory card - SD paměťová karta 

OSN – organizace spojených národů 

EU – Evropská unie 

NATO – North Atlantic Traty Organization – Euroatlantský mezinárodní vojenský 

pakt 

UAV – Unmanned Aerial Vehicle - bezpilotní prostředek 

GPS – global position system 

 


