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1 Úvod 

V současné době roste jak technická úroveň, tak finanční dostupnost bezpilotních 

prostředků. Vzrůstá tak úměrně i jejich popularita a oblasti jejich využití se značně 

rozšiřují.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit a ověřit možnosti využití bezpilotních 

prostředků pro měření kvality ovzduší. Práce se zabývá obecným úvodem do dané 

problematiky, příslušným legislativním rámcem a praktickým využitím bezpilotních 

prostředků pro měření znečištění v přízemní vrstvě atmosféry. V rámci praktické části 

bakalářské práce byly navrženy postupy a strategie pro letová měření pomocí UAV spolu s 

metodikou odběrů a analýz vzorků odebraných během těchto měření. Obecné zhodnocení 

možnosti využití UAV pro měření atmosférického znečištění je podloženo výsledky 

konkrétních letových měření, jež proběhly v roce 2014. V závěru práce jsou tato měření 

zhodnocena po stránce ekonomické, organizační a technické. 

Bakalářská práce vznikla s pomocí bezpilotních systémů, které byly pořízeny 

v rámci studentské grantové soutěže (SGS 2014) [1] a projektu VaVPI [2]. Jsou jimi 

bezpilotní systém Stalker s nosností cca 1 kg a systém bezpilotní vzducholodi ACC15X o 

nosnosti cca 15 kg. V současné době se v rámci projektu SP2015/99 uskutečňuje měření 

vertikálních profilů znečištění v přízemní vrstvě atmosféry pomocí těchto systémů a 

současně probíhá jejich další vývoj. [3] Poděkování patří také projektu Air Progres 

Czecho-Slovakia [4], v rámci kterého proběhla první letová měření vertikálních profilů 

znečištění ovzduší s využitím systému bezpilotní vzducholodě, a jejichž výsledky jsou 

uvedeny v příloze této práce.  
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2 Bezpilotní prostředky - UAV 

Dnešní moderní doba si žádá letovou techniku, která nepotřebuje lidskou posádku a 

může tak být využita například v rizikových situacích či pro účely výzkumu a monitoringu 

v těžko přístupných oblastech. Takovéto letové prostředky jsou nazývány anglickým 

termínem UAV, tj. Unmanned Aerial Vehicles. Českým ekvivalentem je pak zkratka BZP, 

neboli bezpilotní prostředky. Můžeme se také setkat s pojmem dron z anglického drone.  

UAV se využívají jak k vojenským, tak civilním účelům. Jsou především vhodné 

pro plnění specifických úkolů v těžko dostupných lokalitách či tam, kde panují špatné 

meteorologické podmínky, popřípadě jiné podmínky znemožňující přístup lidské posádce. 

Mezi jejich jednoznačné výhody patří vysoká flexibilita, jednoduché zacházení, mobilita a 

v neposlední řadě relativně levný provoz.  

2.1 Historie UAV 

Historie bezpilotních letounů je silně spjata především s vojenskými účely využití. 

První dálkové řízený vzdušný terč byl zkonstruován již v roce 1916. [5] 

V období Druhé světové války se UAV osvědčily jako nosníky výbušnin, jež byly 

vzdáleně řízeny k dopadu na nepřátelské základny. UAV se ukázaly být užitečné také při 

jaderných testech a pro účely sběru vzorků přímo z oblasti radioaktivních mraků. [6] 

Úspěšnost UAV vedla k jejich značnému rozšíření nejen co do počtu a typů, ale 

také z hlediska šíře a rozmanitosti jejich využití. Dnes hrají UAV významnou roli jako 

součást armádního i civilního vybavení na území Ameriky, Evropy i Asie. Spolu 

s technologickou úrovní závratně roste i povědomí veřejnosti o UAV, a to především díky 

bojovému nasazení těchto prostředků ve válečných konfliktech moderní historie.  

Dnešní UAV však nachází stále větší využití v civilních záležitostech. Těmi mohou 

být například hašení rozsáhlých požárů, záchranné operace, policejní pátrání, průzkumy 

terénu, snímkování či pozemní mapování.  

V neposlední řadě však UAV představují významnou pomoc také v oblasti ochrany 

přírody a životního prostředí. 
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2.2 Dělení a typy UAV 

Existuje celá řada typů UAV, zpravidla jsou však děleny dle principu jejich letu, a 

sice na letadla, multicoptery, rakety, vzducholodě a kluzáky.  

Předpis L2, Doplněk X rozlišuje bezpilotní prostředky dle hmotnosti a způsobu 

jejich použití. Konkrétní skupiny rozdělené dle tohoto předpisu jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

≤ 0,91 kg > 0,91 kg a < 7 kg 7 - 20 kg > 20 kg 

rekreačně-

sportovní 

výdělečné, 

experimen

tální, 

výzkumné 

rekreačně-

sportovní 

výdělečné, 

experimen

tální, 

výzkumné 

rekreačně-

sportovní 

výdělečné, 

experimen

tální, 

výzkumné 

* 

rekreačně-

sportovní 

výdělečné, 

experimen

tální, 

výzkumné

** 

Tabulka 1:    Rozdělní UA dle Předpisu L2, Doplňku X [7] 

   

* kategorie, do níž spadá bezpilotní letoun Stalker 

** kategorie, do níž spadá bezpilotní vzducholoď ACC15X 

Zvláštní skupinu pak tvoří bezpilotní letadla provozovaná mimo dohled pilota. 

2.3 Legislativa pro UAV 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice týkající se bezpilotních 

prostředků a legislativou stanovené podmínky pro jejich provoz.  

Problematikou UAV se zabývá letecký předpis L2 Pravidla létání. Dne 30. 5. 2013 

nabyla platnosti nejnovější verze Doplňku X, stanovující závazná pravidla, pokyny a 

povinnosti pro provozovatele bezpilotních systémů a modelů letadel.  

V souvislosti s nabytím účinnosti Doplňku X uveřejnil ÚCL 1. 3. 2012 také 

formulář žádosti o vydání Povolení k létání spolu s pokyny k jeho vyplnění.  
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 Základní pojmy a definice  2.3.1

Následují definice používané v Doplňku X, Předpisu L 2. [7] 

Autonomní letadlo (AA): „Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení 

letu“.  

Bezpilotní letadlo (UA): „Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě“. V této práci 

budeme používat světově rozšířeného označení UAV, tedy bezpilotní letecký prostředek. 

Bezpilotní systém (UAS): „Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a 

jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního 

spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídících stanic nebo 

zařízení pro vypuštění a návrat může být v rámci bezpilotního systému více“. 

Model letadla: „Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro 

soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím 

automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno 

jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po 

celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu“.  

 Podmínky provozu UAV 2.3.2

Následující text se věnuje povinnostem pilota ve věci provozu bezpilotního prostředku a 

pravidlům, jež musí respektovat. 

Nepovolí-li ÚCL jinak, musí být UAV provozovány dle pravidel VLOS, tedy 

výhradně za vizuálního kontaktu s pilotem. [7] Veškeré bezpilotní systémy musí být 

provozovány dle pravidel letu za viditelnosti (VFR). Pravidla VFR udává Hlava 4 

v předpisu L2, minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti udává Hlava 3 tohoto 

předpisu. Následující tabulka udává minimální vzdálenosti letového prostředku od 

oblačnosti v souladu s pravidly VFR: 

 Nad 900 m AMSL nebo nad 

300 m nad terénem 

V a pod 900 m AMSL nebo 

pod 300 m nad terénem 

Vzdálenost od oblaků 1500 m horizontálně 

300 m vertikálně 

Vně oblaku a za viditelnosti 

povrchu země 

Tabulka 2:   Minimální vzdálenost letového prostředku od oblačnosti [8] 



13 

 

 Legislativní úkony nutné pro provoz UAV 2.3.3

Aby mohl být letecký prostředek provozován, musí být nejdříve podroben evidenci. 

Procesem evidence musí projít jak samotný letecký prostředek, tak i pilot, jenž jej 

provozuje. Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota se zabývá novela 

směrnice CAA/S-SLS-010-n/2012. [9] 

Evidence pilota 

Piloti veškerých bezpilotních prostředků, s výjimkou modelů letadel spadajících do 

hmotnostní kategorie < 20 kg, musí projít procesem evidence. Prvním krokem je podání 

žádosti o evidenci pilota. Podmínkou evidence pilota je prokázání praktických dovedností 

a teoretických znalostí ve věci provozu bezpilotního prostředku.  

V případě, že UAV spadá do hmotnostní kategorie s maximální vzletovou 

hmotností nad 7 kg, je nutný ověřovací let za dozoru inspektora ÚCL. Na období 

praktického výcviku pilota – žáka je úřadem pro civilní letectví vydáváno omezené 

povolení k létání a trvá do té doby, než je pilot-žák připraven podstoupit ověřovací let. Po 

ukončení praktického výcviku si pilot-žák zažádá na stránkách ÚCL o provedení 

ověřovacího letu. Absolvuje-li pilot-žák úspěšně ověřovací let, je mu přiznána změna 

v evidenci a dostává tak platné povolení k létání bez omezení. Toto povolení je vydáváno 

na dobu 2 let.  

Evidence bezpilotního prostředku a vydání povolení k létání 

Povinnosti evidence podléhá každý bezpilotní prostředek mimo modelů letadel o 

hmotnosti menší než 20 kg. Aby bylo vyhověno žádosti o evidenci, musí UAV splňovat 

dané technické požadavky. V případě, že UAV spadá do kategorie s maximální vzletovou 

hmotností nad 20 kg, je nutné provedení ověření letových vlastností pod dozorem ÚCL. 

Do doby provedení letového ověření vydává ÚCL povolení k létání s individuálním 

omezením za účelem možnosti provádění ověřovacích a zkušebních letů. Po dokončení 

zkušebních letů si pilot zažádá o letové ověření. Po úspěšném ověření je vydáno povolení k 

létání. 

Evidence letadla není zpoplatněna. Správnímu poplatku podléhá pouze vydání 

povolení k létání a jeho následné změny. Teprve po obdržení osvědčení o povolení k létání 

si může pilot zažádat o vydání povolení k leteckým pracím (LP) či povolení pro letecké 

činnosti pro vlastní potřebu (LČPVP). 
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 Prostory pro provozování UAV 2.3.4

Při provozování bezpilotního prostředku musí být pilot seznámen s pravidly 

stanovujícími prostory pro legální a bezpečné uskutečnění letu. Let nesmí být prováděn 

v zakázaných oblastech, s výjimkou případů, kdy k tomu udělí povolení ÚCL. 

V České Republice je vzdušný prostor rozdělen do několika tříd, přičemž bezpilotní 

prostředky lze provozovat ve vzdušném prostoru třídy G, který sahá do výšky 300 m AGL 

mimo CTR řízených letišť. Za určitých podmínek je provoz možný i v letištní provozní 

zóně neřízeného letiště, a sice na základě domluvy s provozovatelem letiště a koordinace 

s letištní letovou koordinační službou AFIS. Let může být provozován také v oblasti 

řízeného okrsku letiště, ovšem pouze do výšky 100 nad zemí. Pilot může požádat příslušné 

stanoviště řízení letového provozu o výjimku a v případě, že je mu udělena, musí v zájmu 

bezpečnosti udržovat stálý rádiový kontakt se stanovištěm příslušného letištního provozu. 

[7] Následující obrázek představuje rozložení vzdušného prostoru v okolí neřízeného 

letiště a možnost provozu UAV.  

Legenda k obrázku 

1. Lety bez koordinace  2.  Splnění podmínek PL a koordinace s AFIS 

Obrázek 1:  Provoz UAV v ATZ neřízeného letiště a jeho okolí [7] 
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2.4 Výzkum atmosféry a atmosférického aerosolu pomocí UAV- 

rešerše 

 [ŠMÍDL, Václav a Radek HOFMAN, Atmospheric Environment, 2013, roč. 67, s. 425-

436]  

V roce 2013 představili Václav Šmídl a Radek Hofman svou studii „Tracking of 

atmospheric release of pollution using unmanned aerial vehicles“, jejímž předmětem bylo 

navrhnout a ověřit systém pro monitoring úniků škodlivin do atmosféry s využitím 

bezpilotních letadel. Cílem práce bylo rozšířit již existující koncept pozemních imisních 

monitorovacích stanic o speciální sensory připevněné na bezpilotní letadla, s jejichž 

pomocí by bylo možné měřit charakter a prostorové rozložení škodlivin v atmosféře. Při 

úniku škodlivin do atmosféry vzniká rozsáhlý mrak, jehož následné chování silně závisí na 

konkrétní meteorologické situaci a dispersních podmínkách. Tvar takového mraku nelze 

přesně změřit. V rámci práce bylo provedeno několik na sobě nezávislých simulací 

znázorňujících únik radiace z jaderných elektráren v reálných podmínkách. Cílem práce 

bylo vyvinout aktivní navigaci, která je schopná určovat směr letadla tak, aby bylo možné 

co nejlépe charakterizovat prostorové rozložení radiačního mraku v atmosféře. Výsledek 

práce ukázal, že UAV mohou velmi účinně doplňovat existující pozemní imisní 

monitorovací stanice a přispět tak k výraznému zpřesnění měřených dat. 

[BATES, T. S., P. K. QUINN, J. E. JOHNSON, A. CORLESS, F. J. BRECHTEL, S. E. 

STALIN, C. MEINIG a J. F. BURKHART. Measurements of atmospheric aerosol vertical 

distributions above Svalbard, Norway, using unmanned aerial systems (UAS). 

Atmospheric Measurement Techniques, 2013].  

V rámci kampaně Cooperative Investigation of Climate-Cryosphere Interactions (CICCI) 

bylo v dubnu 2011 pomocí bezpilotních systémů NOAA/PMEL MANTA provedeno 

celkem 18 leteckých měření vertikálních profilů atmosféry za účelem studia prostorové 

distribuce atmosférického aerosolu v arktické oblasti nad norskými Špicberky. Během 

každého letu byl odebrán vzorek z takové nadmořské výšky, kde byly přístroji naměřeny 

maximální hodnoty koncentrace znečištění. Filtry byly následně podrobeny analýze. 

Výsledky měření odhalily často se vyskytující vrstvy se zvýšenými koncentracemi 

atmosférického aerosolu, (především černého uhlíku, jenž je součástí aerosolových částic 
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menších než 2,5 µm) přičemž tato data posloužila jako vstupní informace do modelovacího 

programu FLEXPART, pomocí kterého byla provedena analýza původu nalezeného 

znečištění a jeho potenciální dopady na klimatický systém. Bylo ověřeno, že UAS mohou 

přispět k lepšímu porozumění principu rozptylování znečišťujících látek v oblasti Arktidy. 

[WATAI, T., T. MACHIDA, N. ISHIZAKI a G. INOUE. A Lightweight Observation 

System for Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Using a Small Unmanned Aerial 

Vehicle. Journal of Atmospheric, 2006] 

Japonský tým environmentalistů vyvinul specializovaný systém letového měření 

atmosférického CO2 v přízemních vrstvách atmosféry s využitím malého bezpilotního 

letounu Kite Plane. Kite Plane je vybaven GPS systémem a systémem automatického 

řízení dle předem naprogramované trasy. UAS nese měřící zařízení o hmotnosti 3,5 kg, 

schopné detekovat koncentrace CO2 s přesností 0,26 ppm. Lety lze provádět až do výšky 

cca 3000 m. První testovací měření proběhlo úspěšně nad oblastmi Japonské tajgy v létě 

roku 2000. Citlivost systému je natolik vysoká, že bylo možno zaznamenat výchylky 

koncentrací CO2 menší než 2 ppm, vzniklých pravděpodobně vlivem aktivity drobných 

vzdušných vírů. Systém se osvědčil především díky své přesnosti, flexibilitě a ekonomické 

dostupnosti. 

 [RENARD, et al. LOAC: a small aerosol optical counter/sizer for ground-based and 

balloon measurements of the size distribution and nature of atmospheric particles - Part 2. 

Atmospheric Measurement Techniques Discussions, 2015, roč. 8, č. 1, s. 1261-1299] 

Skupina vědců vyvinula víceúčelové měřící zařízení LOAC (Light Optical Aerosol 

Counter) schopné stanovovat a charakterizovat částice různého složení, například tuhé 

uhlíkové částice, soli, minerály či vodní kapky vyskytující se v atmosféře a zároveň 

stanovovat jejich velikost, a sice v rozmezí 0,2 – 100 µm. Od konvenčních měřících 

zařízení se LOAC odlišuje schopností charakterizovat částice všech typů aerosolu od těch 

nejmenších uhlíkových částic, obsažených ve znečištěném vzduchu, až po velmi hrubé 

částice (> 10 – 20 µm v průměru), jež můžeme najít v pouštích, kouřových vlečkách, 

oblacích či v mlze. LOAC byl vyvinut především pro letové způsoby měření a může tak 

být snadno upevněn na palubu leteckých prostředků, od balónů po různé typy UAV. 

LOAC se osvědčil hned v několika měřících kampaních v oblasti Středozemí. První 

testovací lety s LOAC zařízením připevněným na palbu UAV byly provedeny 
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v příměstských oblastech poblíž Bordeaux ve Francii v letech 2011-2013. Dále bylo 

provedeno několik letových kampaní využívajících různých typů balonů, od upoutaných 

balonů měřících v nízkých výškách, přes meteorologické balony až po balony 

troposférické a stratosférické.  

Závěry z vedených rešerší: 

Uvedené rešerše potvrzují, že UAV je možné velmi efektivně využít pro účely 

atmosférického výzkumu, a že se tak začíná dít dnes již v celosvětovém měřítku. Nicméně 

využití UAV v této oblasti stále ještě není rozšířené v takové míře, jako je tomu v ostatních 

civilních či vojenských oblastech. 

 Pro účely této bakalářské práce, kdy cílem bylo zhodnotit možnosti využití UAV 

pro výzkum rozptylu a původu znečištění v přízemní vrstvě atmosféry, jsou zejména 

zajímavé závěry z letových měření znečištění ve vertikálních profilech atmosféry nad 

norskými Špicberky s pomocí bezpilotního systému Manta. Závěrem této práce bylo 

ověřeno, že UAV mohou přispět k lepšímu porozumění principu rozptylování 

znečišťujících látek v oblasti Arktidy.  

 Jedním z aspektů letových měření s využitím UAV je jejich kombinace s pozemním 

měřením znečištění ovzduší. Touto problematikou se podrobně zabývá bakalářská práce 

spolužačky Evy Samcové [10]. Z tohoto hlediska jsou zajímavé závěry studie Václava 

Šmídla a Radka Hofmana, a sice že UAV mohou velmi účinně doplňovat existující 

pozemní imisní monitorovací stanice a přispět tak k výraznému zpřesnění měřených dat. 
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3 Technika pro měření vertikálních profilů znečištění 

ovzduší 

V předchozích letech, dříve než byly pořízeny bezpilotní systémy, se v rámci 

VŠB – TUO uskutečnilo několik projektů zaměřených na studium kvality ovzduší v oblasti 

Moravskoslezského kraje s využitím pilotovaných letadel. Jedním z těchto projektů byl 

projekt Air Silesia [11], v rámci kterého byla provedena letová měření malým 

jednomotorovým letounem Cessna T207 v příhraniční oblasti České Republiky a Polska a 

Slezským vojvodstvím. Mezi sledovanými látkami byly SO2, NOx, PM10, PM2,5, PM1 a O3. 

Podrobné výsledky měření jsou k dispozici na webových stránkách projektu. 

Samostatným projektem Vysoké školy báňské bylo Letové měření znečištění 

ovzduší v ostravské aglomeraci v letech 2006 až 2009, kdy bylo cílem ověřit, zda je možné 

využít lehký, jednomotorový letadlový nosič Cessna 172 Reims Rocket ke zjištění 

prostorového rozložení koncentrací znečišťujících látek v ostravské aglomeraci, především 

za účelem stanovení poddílu průmyslového podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. na 

znečištění ovzduší. [12] 

Značným problémem byla v obou případech vysoká rychlost letounu v souvislosti 

s příliš dlouhou dobou odezvy měřících zařízení. To způsobovalo, že naměřené hodnoty 

byly od sebe příliš vzdáleny a výsledky tak byly těžko interpretovatelné. To byl také jeden 

z impulsů, který následně vedl k pořízení UAV jakožto prostředků s výhodnějšími 

vlastnostmi pro monitoring atmosférického znečištění. 

V rámci projektu studentské grantové soutěže (SGS 2014) [1] a projektu VaVPI [2] 

byly pořízeny bezpilotní systémy (UAS), jež mají sloužit k letovým měřením vertikálních 

profilů veličin charakterizujících přízemní vrstvu atmosféry. V současné době se v rámci 

projektu SP2015/99 uskutečňují letová měření pomocí těchto systémů a současně probíhá 

jejich další vývoj. [3] Jako první byla Institutem environmentálních technologií zakoupena 

bezpilotní vzducholoď. Během její výroby byl studenty VŠB v rámci studentské grantové 

soutěže v roce 2014 navržen a sestrojen malý bezpilotní letoun Stalker. Bezpilotní letoun 

Stalker měl sloužit jako prostředek pro ověření metody a strategie měření atmosférického 

znečištění.  

Podrobný popis bezpilotního systému Stalker je k nalezení v bakalářských pracích 

studentů stojní fakulty VŠB Kristýny Lešenarové [13], Jana Bojka [14], 
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Aleše Stuchlíka [15] a Tomáše Zavackého [16], kteří se na sestrojení systému podíleli. Po 

zalétání tohoto letounu v praxi bylo zjištěno, že náročnost z hlediska ovládání a podmínek 

ke vzletu a přistání je příliš vysoká. Z tohoto důvodu byl letoun na jaře roku 2015 opatřen 

systémem motorového padákového kluzáku s nosností cca 0,5 kg. 

Malá bezpilotní vzducholoď je doplněná pozemní řídící stanicí s možností 

automatického i ručního řízení. Vzducholoď byla dále vybavena systémem pro měření 

koncentrací PM spolu se zařízením pro odběr vzorků atmosférického aerosolu. Výhody 

použití vzducholodě pro měřící účely spočívají především v její relativně vysoké nosnosti 

(15 kg), bezpečnosti, technické nenáročnosti ve smyslu vzletů a přistání, schopnosti 

pohybu při velmi nízkých rychlostech a především možnosti provozování letů nad 

zástavbou v relativně nízkých výškách (150 m), což u ostatních typů UAV není umožněno. 

V následujícím textu jsou podrobně specifikovány technické i funkční parametry 

bezpilotní vzducholodi ACC15X a bezpilotního letounu Stalker. 

3.1 Bezpilotní vzducholoď ACC15X 

Bezpilotní vzducholoď ACC15X byla vyrobena firmou AirshipClub.com za účelem 

studia rozptylu znečištění v přízemních vrstvách atmosféry. Bezpilotní systém se skládá 

z malé bezpilotní vzducholodi ACC15X, pozemní řídící stanice (CGS) a dvou RC 

vysílačů.  

Obrázek 2:   Malá bezpilotní vzducholoď ACC15X 
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 Technický popis 3.1.1

Údaje pro technický popis bezpilotní vzducholodě ACC15X byly čerpány z letové 

příručky vzducholodě. [17] 

Jedná se o malou vzducholoď, tedy takovou, jejíž vztlak není dostatečný k zajištění 

pobytu alespoň jednoho dospělého člověka na palubě. ACC15X patří do kategorie BLIMP 

a jedná se tedy o vzducholoď bez pevné vnitřní konstrukce, která by zajišťovala tvar trupu. 

V ACC15X je udržován tvar a pevnost pláště trupu díky přetlaku nosného plynu, čímž je 

zajištěno, že hmotnost vzducholodi je nejnižší možná. Nosným plynem je helium, jímž je 

naplněna vnitřní duše vzducholodě. Uvnitř trupu vzducholodě je umístěn balonet. Balonet 

je vak, ve kterém je udržován konstantní přetlak pomocí dmychadel. Díky balonetu je tak 

v trupu zachováván stálý přetlak a je zajištěn aerodynamický tvar vzducholodi. Plášť byl 

sešit ze speciálního materiálu, který je lehký, houževnatý, pevný a odolný vůči extrémním 

teplotám a vlhkosti. 

Základní provozní údaje vzducholodi uvádí následující tabulka: 

Nosný plyn Helium 

Hmotnost konstrukce 38,17 kg 

Maximální hmotnost nákladu 15 kg 

Délka trupu 12 m 

Maximální průměr trupu 2,8 m 

Provozní přetlak uvnitř trupu 200 Pa 

Objem trupu při provozním přetlaku 56 m3 

Doporučení provozní vzdušná rychlost 24 km/h 

Maximální rychlost 45 km/h. 

Ověřený dosah radiového spojení na přímou viditelnost 25 km 

Ověřený dosah radiového spojení v zástavbě 3 km 

Tabulka 3:   Základní provozní údaje vzducholodi ACC15X [17] 

V zadní části trupu vzducholodi se nachází 4 ocasní plochy opatřené klapkami 

schopnými měnit směr letu. Tyto stabilizační plochy zajišťují klopení, klonění a zatáčení 

vzducholodi. Dvě plochy jsou umístěny vertikálně (svislé ocasní plochy) a dvě 

horizontálně (vodorovné ocasní plochy). Dále jsou zde dva směrové motory umístěné na 

spodní svislé ocasní ploše, které jsou díky svému umístění schopny měnit směr 

vzducholodi i při nulových rychlostech. 
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Vzducholoď je dále vybavena dvěma nosníky hlavních elektromotorů s 

tažnými vrtulemi. Nosníky jsou umístěny v podélném hmotnostním těžišti vzducholodě na 

levé a pravé straně trupu. Vrtule elektromotorů se pohybují v rozmezí 90° okolo vodorovné 

osy. Tyto tažné vrtule jsou poháněny elektromotory, přičemž v případě selhání spalovacího 

motoru je přísun energie zajištěn prostřednictvím záložního akumulátoru umístěného 

taktéž na vzducholodi. 

Startér, alternátor a spalovací motor je umístěn v pohonné gondole, umístěné 

v hmotnostním těžišti na spodní straně trupu. V gondole je dále umístěna nádrž na benzín, 

záložní akumulátor, hlavní distribuční jednotka a spínací elektrická jednotka. Na spodní 

straně trupu vzducholodi je taktéž umístěna hlavní nákladová plošina, jež je vybavena 

užitečným nákladem v podobě ručního měřiče koncentrací PM částic a zařízením na odběr 

vzorků s filtry. 

Systém pohonu je hybridní, což značí spojení spalovacího a elektrického motoru 

jako zdroje energie. Principem fungování hybridního motoru je systém, kdy spalovací 

motor pohání alternátor vyrábějící elektřinu, jež je dále rozváděna do vzducholodi.  

Systém řízení vzducholodi je polo-autonomní nebo manuální. Systém polo-

autonomního dálkového řízení zajišťuje možnost naprogramování letové trasy, přičemž 

vzducholoď je schopna sama udržovat směr a výškovou hladinu tak, aby danou trasu 

dodržela a nemusela tak být pod stálou kontrolou pilota. Pilot má zároveň možnost 

kdykoliv zasáhnout do předem naplánované trasy tím, že změní údaje o zadané výšce či 

směru letu. Přestože je zde možnost plně přenechat řízení řídicímu systému, pilot má stále 

povinnost udržovat přímý vizuální kontakt se vzducholodí a v případě jakýchkoliv 

problémů zasáhnout do řízení s pomocí RC vysílače. Během vzletu a přistání je polo-

autonomní řídicí systém vždy automaticky vypnut a pilot je povinen řídit vzducholoď 

manuálně.   

Obrázek 3:  Vlevo RC vysílač [18] vpravo řízení vzducholodě pomocí RC  
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Na vzducholodi je taktéž k dispozici palubní měřící systém určený 

k zaznamenávání různých provozních veličin během letu. Vnitřní řídicí systém tyto údaje 

průběžně odesílá na pozemní řídící stanici a zpracované je ukládá na SD kartu. Mezi 

měřené provozní veličiny patří například otáčky a teplota spalovacího motoru, teplota 

okolního prostředí, absolutní tlak, vlhkost, vzdušná rychlost, barometrická výška apod.  

 Pozemní řídící stanoviště - GCS 3.1.2

Pozemní řídící stanoviště je součást bezpilotního systému nutná pro jeho polo-

autonomní provoz. Pro tyto účely byl zvolen pojízdný karavan. Jeho výhody spočívají 

v bezproblémové mobilitě i během letu, ochraně při nepřízni počasí a možnosti uskladnění 

veškerých potřebných zařízení a přístrojů.  

CGS slouží především pro komunikaci se vzducholodí a kontinuální přenos 

telemetrických dat. V CGS se nachází řídící počítač, jenž využívá software Giraffe ke 

komunikaci se vzducholodí. Pomocí Giraffe je možné sledovat kontinuální přenos údajů o 

stavových veličinách a aktuální poloze vzducholodě na mapě. Zároveň je možné měnit 

nastavení vzducholodě a řídit její let. Celý systém rozlišuje několik způsobů ovládání 

vzducholodě. Na základě nastavení ovládacího pultu na řídícím stanovišti nebo virtuálního 

ovládacího panelu v software giraffe může vzducholoď nabídnout polo-autonomní či 

manuální let. Pomocí softwaru Giraffe pak může pilot sledovat vzducholoď během jejího 

polo-autonomního letu, popřípadě upravovat trasu. Veškerou komunikaci mezi CGS a 

vzducholodí zajišťuje radiové spojení pomocí radio-modemů umístěných v pozemní měřící 

jednotce, která zároveň slouží k určení AGL výšky vzducholodě nad CGS. Dále se v CGS 

nachází uživatelský počítač, na kterém je možné sledovat průběh letu či jiná libovolná data 

nezávisle na pilotovi obsluhujícím počítač. 

  
Obrázek 4:    Zařízení pozemní řídicí stanice GCS 
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 Užitečný náklad vzducholodě 3.1.3

Užitečný náklad vzducholodi tvoří zařízení pro měření kvality ovzduší. Jednotlivé 

přístroje a zařízení jsou popsána v následujícím textu. 

Ruční měřič PM znečištění GreyWolf 3016 IAQ: Tento měřicí přístroj je schopný pomocí 

zabudovaného optického systému rozlišit 6 různých PM frakcí v rozsahu 0,3 až 10.0 µm 

(PM0,5 PM1, PM2.5, PM5 a PM10). Naměřené hodnoty jsou posléze přepočítávány na 

hmotnostní koncentraci a zobrazovány v jednotkách µg/m3. Průtok vzduchu zajišťuje 

vnitřní pumpový systém s průtočným výkonem 0,1 CFM. Veškerá data jsou kontinuálně 

přenášena na počítač v CGS a mohou tak být sledována online v průběhu celého letu. [19] 

Zařízení na odběr vzorků: Vzorky jsou odebírány vzorkovacím zařízením umístěným na 

závěsném oddělní vzducholodi. Na zařízení jsou umístěny 4 filtry tak, aby je bylo možno 

v průběhu letu střídavě aktivovat a deaktivovat a odebírat tak vzorky strategicky 

z jednotlivých kouřových vleček. Používány jsou celulózové filtry o rozměrech 0,8 µm x 

47 mm. Pro možnost analýzy organických sloučenin pomocí chromatografu byly na 

vzorkovací zařízení nainstalovány speciální odběrné trubičky. Na obrázku je k vidění 

odběrové zařízení a jednotlivé typy používaných filtrů. 

Obrázek 6: Ruční měřič PM znečištění GreyWolf 3016 IAQ 

Obrázek 5: Odběrové zařízení a používané filtry 
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3.2 Bezpilotní letoun Stalker 

Bezpilotní systém Stalker byl navržen a zkonstruován studenty VŠB v rámci 

studentského projektu. Bezpilotní systém se skládá ze samotného letadla Stalker, dále 

z řídící stanice a stanoviště řízení letu (stativ, přijímač, monitor aj.). 

 Technický popis 3.2.1

Koncepce letounu je hornoplošná. Na pevné části konstrukce se nachází 4 ocasní 

plochy, z čehož dvě jsou vodorovné a dvě svislé. Letoun disponuje řiditelnou podvozkovou 

nohou. Součástí draku jsou také elektrické řídicí prvky, pohonná jednotka a palubní systém 

pro řízení letu. Ve střední části letounu se nachází baterie a autopilot, palivová nádrž o 

objemu 0,75l se nachází v zadní části trupu. Měřicí přístroje pro CO a PM jsou uloženy 

v přední části trupu. [16] 

 

Maximální doba letu 35 min 

Maximální rychlost 100 km/h 

Dostup 970 m 

Výkon motoru 2,1 kW při 14 000 ot/min  

Užitečné zatížení 2,75 kg 

Tabulka 4:   Základní výkonové parametry bezpilotního letadla Stalker [16] 

  

Obrázek 7:  Bezpilotní letoun Stalker [16] 
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Řízení letounu Stalker je buďto manuální anebo je zde možnost autonomního letu, 

kdy jsou do systému zadány souřadnice a let pak probíhá samostatně bez nutnosti zásahu 

pilota. Dalším prvkem je zde komunikační rozhraní autopilota, které umožňuje výměnu 

letových údajů mezi letadlem a řídicím stanovištěm letu. Zároveň umožňuje řízení 

automatického letu. V případě, že dojde k přerušení signálu či poruše vedoucí ke 

znemožnění ovládání, přepne se letoun automaticky do režimu autopilota a vrátí se 

bezpečně na zem dle zvolených souřadnic. 

Pohonem bezpilotního letounu Stalker je jednoválcový, čtyřtaktní, modelářský 

motor. Jako řídicí stanice slouží letecká řídicí souprava Spektrum DX8. Ta má dvě části, a 

sice vysílač a přijímač. Díky telemetrického systému je souprava schopna v reálném čase 

zobrazovat a snímat provozní data.  

 Pozemní řídicí stanoviště (GCS) 3.2.2

 Jako pozemní řídící stanoviště slouží stativ, na němž jsou umístěny přijímací 

antény zachycující veškerá data a informace přicházející ze snímačů na letadle. Přenos 

informací je zprostředkován třemi komunikačními kanály. Informace přijaté soustavou 

antén na stativu jsou posléze přeneseny na notebook pomocí komunikačního kabelu. Na 

notebooku je k dispozici dva softwary. Jeden slouží k zaznamenávání obrazu z kamery, 

zatímco druhý zobrazuje telemetrická data, jako jsou vzdušná rychlost, výška, kurz a 

souřadnice GPS. 

 Užitečný náklad letounu Stalker 3.2.3

Snímače: Snímají jednotlivé parametry, jako je teplota, vlhkost, prach a koncentrace CO. 

Pomocí řídicí jednotky měřících zařízení je umožněno převádění informací získaných 

z jednotlivých čidel z letounu na pozemní stanoviště řízení letu. Snímače fungují na 

optickém a elektro-chemickém principu. Hodnoty ze snímačů jsou zpracovávány řídicím 

systémem Aurduino. 

Kamera: Pro získávání vizuálních informací během letu byla pořízena kamera Boscam, 

schopná zachycovat obraz ve vysoké kvalitě s rozlišením 1920 x 1080. Kamera je velmi 

lehká, vážící pouhých 58 g. Obraz je během letu ukládán na SD kartu a zároveň poskytuje 

možnost online přenosu vizuálních dat na notebook umístěný na pozemní řídící stanici. 

Pomocí vysílače se třemi různými kanály je možné přenášet na pozemní řídicí stanici 

současně údaje ze všech snímačů včetně obrazu z palubní kamery. 
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4 Měření vertikálních profilů znečištění ovzduší 

V rámci práce byly vyhodnoceny výsledky ze dvou sad měření, přičemž osobně se 

autorka účastnila pouze druhé z nich. Jako první se uskutečnilo letové měření v oblasti 

česko-slovenského příhraničí, ve dnech 8. – 15. 6. 2014. Další letové měření proběhlo 3. 

12. 2014 v oblasti Bravantic. V rámci každého měření byla zpracována následující data: 

prostorová data (mapa prostorového rozložení PM) a vertikální data (rozložení PM 

s výškou). Výstupy z letových měření v česko-slovenském příhraničí jsou uvedeny 

v příloze B a C. Výstupy z letového měření v Bravanticích jsou součástí kapitoly 

„zpracování naměřených dat“. 

Letová měření v česko-slovenském příhraničí 8. – 15. 6. 2014: V období mezi 8. – 15. 6. 

2014 proběhla letová měření v rámci projektu Air Progres Czecho-Slovakia [4]. Měření 

proběhla v oblasti státní hranice mezi Českou Republikou a Slovenskem, a sice ve dvou 

sériích.  

První série letů proběhla v oblasti Jablunkovského průsmyku. Jablunkovský 

průsmyk se nachází v nadmořské výšce 553 metrů a odděluje Moravskoslezskou a 

Slezskou část Beskyd. Na české straně údolí ústí do oblasti s vysokou průmyslovou 

aktivitou. Jedním z cílů bylo studium dálkového rozptylu znečištění pocházejícího z tohoto 

průmyslového provozu a posouzení jeho vlivu na měřenou oblast. 

Druhá série měření byla situována v údolí blízko obce Makov. Tato oblast je 

dostatečně vzdálená od průmyslových zdrojů, a jelikož měření probíhalo v teplých letních 

měsících, nedalo se očekávat ani znečištění z lokálních topenišť. Jediným očekávaným 

zdrojem znečištění v této oblasti byl silniční provoz. 

Letové měření Bravantice 3. 12. 2014: Dne 3. prosince roku 2014 bylo provedeno letové 

měření v oblasti nad obcí s cílem stanovit vliv lokálních topenišť na celkové atmosférické 

znečištění v obci. Obec Bravantice se nachází v okrese Nový Jičín a jako lokalita pro 

letové měření byla zvolena především proto, že na prostranství místního hipodromu 

probíhalo zalétání vzducholodi a výcvik pilotů.   
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4.1 Navržené strategie letových měření 

 V rámci letových měření s UAV byly navrženy tři základní strategie v závislosti na 

účelu daného měření. 

 Stanovování vlivu konkrétního zdroje znečištění 4.1.1

V případě, že chceme určit vliv daného zdroje na celkové znečištění ve specifické 

oblasti, je nejprve třeba tento zdroj charakterizovat. Pro tyto účely byla sestavena 

následující strategie: 

Nejprve vzducholoď obkrouží zdroj v několika kružnicích tvořících profil válce. 

Lze předpokládat, že znečištění se bude šířit po směru větru. Provádí-li se let v dostatečné 

blízkosti od zdroje, může být produkované znečištění jednoduše stanoveno odečtením 

znečištění, které do měřeného profilu přichází od znečištění, které z něj vychází. Pro určení 

konkrétního chemického složení produkovaných emisí je nutno analyzovat vzorky 

odebrané v profilech 1 a 2 (viz obrázek č. 8), přičemž rozdíl těchto výsledků bude tvořit 

emise charakteristické pro zdroj. 

  

Obrázek 8: Letová strategie pro charakteristiku zdroje (šipky znázorňují směr větru) 
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 Studium přenosu znečišťujících látek konkrétního zdroje 4.1.2

Další typ letové strategie se zabývá studiem dálkového přenosu znečišťujících látek 

v přízemní vrstvě atmosféry. Následující obrázek je názorným schématem tohoto typu 

strategie:  

 

Obrázek 9:   Letová strategie pro studium přenosu znečišťujících látek 

Strategie spočívá v provádění letů ve vertikálních profilech přízemní vrstvy 

atmosféry proti směru větru od místa, kde chceme vliv daného zdroje stanovit, k místu, kde 

se zdroj nachází.  

Samotný let je započat vystoupáním vzducholodi do nejvyšší požadované letové 

hladiny. Tím jsou získány cenné údaje o teplotním rozložení v závislosti na výšce. Dále 

vzducholoď provede první horizontální let kolmý na směr větru. Po dostatečném 

proměření dané výškové hladiny poklesne vzducholoď vždy dolů o požadovaný interval. 

Výsledkem měření je tak vertikální řez přízemní vrstvou atmosféry, vždy kolmý na směr 

větru tak, aby v profilu bylo možné zaznamenat jednotlivé proudy znečištění. Další lety 

jsou provedeny proti směru těchto proudů a jsou tak očekávány zvyšující se koncentrace 

znečištění. Tímto způsobem lze „vystopovat“ daný zdroj až k místu jeho výskytu. 

Limitujícím faktorem jsou zde meteorologické podmínky, jako je směr větru, který se 

s časem relativně rychle mění a je tedy nutné jednotlivá měření provést v co nejužším 

časovém intervalu.  
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Tato strategie byla využita v rámci série letových měření v česko-slovenském 

příhraničí, konkrétně v oblasti Jablunkovského průsmyku, kdy cílem bylo vyhodnocení 

dálkového přenosu znečištění pocházejícího z nedalekého průmyslového provozu 

nacházejícího se na české straně průsmyku. Lety byly vedeny napříč údolím ze slovenské 

na českou stranu podél dvouproudové silnice I11. Celkem bylo provedeno 8 letů. 

 Zkoumání původu nalezených kouřových vleček 4.1.3

Tato strategie je založena na provádění letů ve vertikálních profilech přízemní 

vrstvy atmosféry stejným způsobem, jak bylo popsáno v rámci předchozí strategie. 

Rozdílem je, že lety nejsou prováděny za účelem studia vlivu konkrétního zdroje 

znečištění, nýbrž původ znečištění se teprve následně dohledává pomocí vyhodnocení 

získaných výstupů z daného letu a analýz vzorků znečištění. 

Dle této strategie bylo provedeno letové měření v blízkosti obce Makov. Zde nebyl 

předpokládán vliv průmyslových zdrojů, naopak se jednalo o velice čistou oblast. Jediným 

předpokládaným zdrojem znečištění zde byla doprava, z toho důvodu byly lety soustředěny 

nad dopravní komunikací I35.  

Tato letová strategie se dále uplatnila v rámci letového měření v oblasti Bravantic. 

Letová trasa byla vedena způsobem, aby vytvořila vertikální řez atmosférou napříč obcí 

tak, aby bylo možné nalézt znečištění pocházející z lokálních topenišť. Vertikální profil 

zasahoval svou východní částí nad oblast výskytu lokálních topenišť obce a částí západní 

nad neobydlené prostranství hipodromu. Po manuálním vzlétnutí se vzducholodí byl 

zapnut polo-autonomní systém řízení a vzducholoď se pohybovala po předem 

naprogramované trase. Vzducholoď stoupala směrem od země vzhůru v intervalech 

několik desítek metrů, přičemž z nižší do vyšší hladiny postupovala vždy až po důkladném 

proměření dané vrstvy. Výsledkem takovéhoto měření byl vertikální řez atmosférou 

zobrazující prostorové koncentrace PM znečištění. 
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4.2 Vyhodnocení meteorologické situace 

Pro úspěšné provedení letového měření je nezbytná znalost aktuálních 

meteorologických podmínek. Proto je nutné již minimálně týden před plánovaným 

měřením analyzovat meteorologickou situaci s využitím synoptické meteorologie. 

Synoptická meteorologie sleduje fyzikální jevy v ovzduší pomocí synoptické 

znázorňovací metody. V  síti meteorologických stanic se provádějí synoptická pozorování, 

jež jsou následně zakreslována do synoptických map. Rozborem synoptické mapy pak lze 

získat znalosti o stavu a vývoji počasí v přízemních vrstvách atmosféry, tj. směru a síle 

větru a vlastností vzduchové hmoty. [21] 

Pro správnou interpretaci výsledků letových měření je stěžejní znalost rozptylových 

podmínek. Rozptylové podmínky závisejí kromě rychlosti větru také na teplotním 

zvrstvení atmosféry, tedy na typu vzduchové hmoty, která se v oblasti měření nachází. 

Vzduchová hmota vzniká delším pobytem vzduchu nad určitým typem klimatické oblasti. 

Z geografického pohledu se zemská atmosféra se skládá z celkem šesti vzduchových hmot, 

které jsou navzájem odděleny frontami. Jedná se o vzduchovou hmotu arktickou, polární a 

tropickou, z nichž každá je rozdělena na dva typy, a sice mořskou a kontinentální. 

Z fyzikálního hlediska však dělíme vzduchové hmoty na teplé, studené, vlhké a suché. 

Studená vzduchová hmota je taková, která se při svém postupu otepluje. Naopak teplá 

vzduchová hmota je taková, která se při vstupu na nové území ochlazuje. Vzduchové 

hmoty spolu s frontami neustále cirkulují a ovlivňují tak rozptylové podmínky na území, 

v nichž se právě nachází. Kombinace studené a vlhké vzduchové hmoty dává nejlepší 

rozptylové podmínky, jelikož teplotní gradient je tak nejvyšší kladný a stabilita atmosféry 

je velmi nízká. Naopak teplá a suchá vzduchová hmota zajišťuje nejhorší rozptylové 

podmínky, tedy nejvyšší atmosférickou stabilitu. Teplotní gradient je v tomto případě 

nejvyšší záporný. Dle hodnot teplotního gradientu rozlišujeme následující kategorie: 

Hodnota teplotního Stabilita atmosféry Rozptylové podmínky 

< -1,6 °C / 100 m Superstabilní Rozptyl téměř žádný 

-1,6 až -0,7 °C / 100 m Stabilní  Nepříznivé 

-0,6 až +0,5 °C / 100 m Izotermní  Vylepšují se 

+0,6 až 0,8 °C / 100 m Normální Dobré 

> +0,8 °C / 100 m Konvektivní Nejlepší 

Tabulka 5:  Rozptylové podmínky v závislosti na teplotním gradientu [22] 



31 

 

Aktuální meteorologické informace jsou dostupné na webových stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu. Informace o synoptické situaci v jednotlivých dnech byly 

použity z archivu synoptických map [20]. 

 Meteorologická situace v den letového měření v česko-slovenském 4.2.1

příhraničí: 

Aktuální meteorologické podmínky ze dnů letových měření v česko-slovenském 

příhraničí jsou uvedeny v příloze A. 

 Meteorologická situace v den letového měření v oblasti Bravantic 4.2.2

Synoptická situace ze dne měření (3. 12. 2014): 

 

 

V den měření se oblast České Republiky nacházela pod vlivem rozsáhlé tlakové 

níže s původem v tropické oblasti. Vzduchová hmota na území prováděného letového 

měření tak byla teplá, což mělo mimo jiné za důsledek prudké zvýšení atmosférické 

stability a vznik inverzní situace. 

Obrázek 10:    Synoptická situace 3. 12. 2014 [20] 
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Následující graf udává závislost teploty (vodorovná osa) na výšce (svislá osa). 

Teplotu vzduchu udává červená křivka. Modrá křivka znázorňuje teplotu rosného bodu. 

Oranžové křivky představují suché adiabaty, přičemž nasycená adiabata je znázorněna 

křivkou zelenou. Data byla pořízena z meteorologické stanice Prostějov. 

Na grafu je možno pozorovat zajímavý úkaz, a sice že inverzní vrstva se v době 

měření nacházela ve velmi nízké poloze cca 190 m. Oblast pod touto inverzní vrstvou 

vykazovala vysokou atmosférickou stabilitu. Vítr byl velmi slabý, téměř nulový. Oblast 

nad inverzní vrstvou naopak vykazovala velmi dobré rozptylové podmínky a vítr o síle až 

10 m/s. Přestože měřící stanice Prostějov udává nulovou sílu větru, na zařízení pro měření 

síly a směru větru umístěném v CGS systému bezpilotní vzducholodě byl během měření 

zaznamenán vítr velmi slabý, východního směru. 

  

Obrázek 11:  Závislost teploty na výšce 3. 12. 2014 [23] 
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4.3 Odběry a analýza vzorků 

Pro odběr vzorků slouží odběrové zařízení, jež bylo popsáno v předchozí kapitole.  

Díky způsobu, jakým je zařízení koncipováno, je operátorovi umožněno během letu 

aktivovat či deaktivovat průběžně jednotlivé nasávací komory tak, aby na každý filtr bylo 

odebíráno znečištění pocházející z konkrétní kouřové vlečky. Další variantou je odebírání 

vzorku během celého letu. V takovémto případě však není možné odlišit prvkové složení 

jednotlivých proudů znečištění.  

Zařízení používané v pozemních imisních monitorovacích stanicích jsou schopny 

prosát řádově až 100 m3 vzduchu za jednu hodinu. Oproti těmto zařízením je systém 

bezpilotní vzducholodě značně limitován, jelikož je schopen zajistit prosátí pouze okolo 

jednoho metru krychlového vzduchu v rámci jednoho letu (doba trvání letu max. 3.5 hod). 

To má za následek extrémně nízké koncentrace zachyceného polétavého prachu na 

vzorcích, což značně komplikuje jejich analýzu. Je proto třeba zvolit takovou analytickou 

metodu, která je schopná stanovit i extrémně nízké koncentrace znečišťujících látek 

(řádově pouze okolo desítek mikrogramů v rámci jednoho vzorku). Pro tyto účely byla 

jako nejvhodnější metoda zvolena neutronová aktivační analýza.  

Pomocí NAA je možné nedestruktivně stanovit i stopová množství prvků. 

Podstatou metody je ozařování vzorku neutrony produkovanými jaderným reaktorem, 

přičemž dochází k přeměně původně stabilních atomů na nestabilní izotopy. Při rozpadu 

nuklidů dochází k vyzařování gama záření, které je specifické pro každý prvek. Pomocí 

měření intenzity tohoto záření je pak možné stanovit množství a zastoupení původního 

prvku. Pomocí NAA je možné stanovit širokou škálu prvků, z hlediska studia znečištění 

ovzduší je vhodná zejména pro stanovování těžkých kovů. Díky jejímu nedestruktivnímu 

charakteru je možné vzorek následně podrobit i dalším analýzám. V rámci dohody mezi 

VŠB – TUO a Spojeným Ústavem Jaderných Výzkumů v Dubně (JINR) je možno 

provádět analýzy na pracovišti JINR. 

Během letových měření v česko-slovenském příhraničí vzorky nebyly odebrány. 

V rámci letového měření v obci Bravantice byl odebrán jeden zkušební vzorek znečištění. 

Tento vzorek se v současné době nachází na pracovišti JINR, kde probíhá jeho analýza. 

Výsledky zatím nejsou známy a nemohly tak být zakomponovány do závěrečného 

zhodnocení této práce. 
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4.4 Zpracování naměřených dat 

Během letu jsou systémem zaznamenávány GPS informace udávající polohu 

vzducholodi (x, y). Dalším zaznamenávaným údajem je pak barometrická výška (z). 

Spojením vznikne trojrozměrný bod v prostoru. Pomocí ručního prachoměru jsou rovněž 

během letu plynule zaznamenávány koncentrace PM v rozmezí PM0,3 až PM10. Obě tyto 

informace jsou posléze spojeny na základě času, čímž je možné vytvořit mapu udávající 

prostorové rozložení tuhého aerosolu v měřené oblasti. Dalším důležitým výstupem je graf 

rozložení PM znečištění s výškou. K finálnímu zpracování naměřených dat slouží 

geoinformační technologie, které jsou k dispozici v laboratoři geografických informačních 

systémů.  

 Naměřená data z letových měření v česko-slovenském příhraničí 4.4.1

Data získaná z letových měření v oblasti česko-slovenského příhraničí jsou 

uvedeny v příloze B a C.  

 Naměřená data z letového měření v oblasti Bravantic 4.4.2

Následující graf udává prostorové rozložení PM znečištění. Červeně jsou 

znázorněny vysoké koncentrace PM, zatímco zeleně jsou znázorněny koncentrace nízké.  

Obrázek 11:   Prostorové rozložení PM znečištění - Bravantice 
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Následující graf udává rozložení koncentrací PM znečištění v závislosti na výšce. 

Modrá křivka znázorňuje teplotní rozvrstvení.  

Na grafu lze vidět, jakým způsobem se proměňovaly koncentrace jednotlivých 

frakcí PM znečištění spolu s výškou. Graf lze rozdělit na základě teplotního rozvrstvení na 

tři pomyslné části. První je oblast od země až po první přízemní inverzní vrstvu ve výšce 

cca 60 m. V této oblasti bylo naměřeno znečištění o hodnotách přibližně 30 až 45 µg/m3. 

Další částí je oblast od 60 m až po 190 m výšky. Zde mělo znečištění vzrůstající tendenci a 

pohybovalo se v hodnotách cca 55 až 80 µg/m3. Třetí pomyslná oblast začíná teplotní 

inverzí ve výšce cca 190 a končí ve výšce 220 m, kde byl let ukončen. Zde byly naměřené 

koncentrace nejvyšší, okolo 85 µg/m3. 

  

Obrázek 12:   Rozložení PM znečištění s výškou - Bravantice 



36 

 

4.5 Interpretace výsledků letových měření 

Následuje vyhodnocení výsledků jednotlivých sad letových měření na základě dat 

uvedených v příloze A, B a C v případě měření v česko-slovenském příhraničí a dat 

uvedených v předchozích kapitolách v případě letového měření v oblasti Bravantic. 

 Interpretace výsledků z česko-slovenském příhraničí 4.5.1

Jablunkovský průsmyk: Během měření byl viditelný vliv inverzních vrstev na výškové 

rozložení PM znečištění v atmosféře, což se projevovalo snížením koncentrací aerosolu 

v oblasti inverze. Koncentrace PM znečištění se v průběhu dne zvyšovaly. První vrstva se 

zvýšenými koncentracemi znečištění se nacházela při zemi, ve výšce cca do 500 m, a její 

původ je tedy připisován lokálnímu znečištění, jako jsou automobilová doprava a zvířený 

prach ze země. Druhá vrstva znečištění se objevovala v nadmořské výšce přibližně 750 m a 

postupně se dostávala do vyšších poloh (až 1000 m). Převládající směr větru v době měření 

byl severozápadní. Lze tedy předpokládat, že původem této vrstvy znečištění mohly být 

provozy těžkého průmyslu nacházející se na severní straně průsmyku. Předpokládaný směr 

rozptylu znečištění je znázorněn na následujícím obrázku. 

  
Obrázek 13:  Předpokládaný směr rozptylu znečištění v Jablunkovském průsmyku 
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Makov: V době měření převládal silný severní vítr zajišťující dobré rozptylové podmínky. 

Měření proběhlo ve velmi čisté oblasti, kde jediným předpokládaným zdrojem znečištění 

byla dopravní komunikace, která však v době měření neprokazovala vysokou aktivitu. 

Měření ukázala dvě vrstvy se zvýšenými hodnotami koncentrací PM znečištění. Nižší 

vrstva znečištění je přisuzována zvířenému prachu z lesů a lokálním zdrojům. Zajímavá 

byla vrstva znečištění nacházející se v hladině odpovídající výšce blízkého horského 

hřebene. Díky dobrým rozptylovým podmínkám se dá předpokládat, lokální znečištění 

z vesnic nacházejících se za hřebenem Moravskoslezských Beskyd bylo silným severním 

větrem vyfouknuto po hřebeni a dále bylo rozptylováno v tenké vrstvě až do měřené 

oblasti. 

 Interpretace výsledků z oblasti Bravantic 4.5.2

Z výše uvedeného grafu rozložení PM znečištění s výškou lze vidět, že zvýšené 

koncentrace (až 85 µg/m3) PM znečištění se nacházely ve výšce cca 190 až 220 m, tedy 

v blízkosti zadržující vrstvy. Naopak v nižších oblastech bylo znečištění menší o více než 

50% oproti nejvyšší vrstvě. Na prostorovém rozložení PM znečištění lze pozorovat 

zvýšené koncentrace PM aerosolu v jednotlivých pruzích nad neobydlenými prostorami 

hipodromu.  

Inverzní vrstva se nacházela nízko, ve výšce 190 až 220 m. Vítr byl pod inverzní 

vrstvou slabý, východního směru. Vzhledem k poklidné situaci panující pod zadržující 

vrstvou je pravděpodobné, že znečištění z nedalekých průmyslových zdrojů bylo neseno 

větrem pod touto vrstvou oblastí Moravské brány až do námi měřené oblasti, kde protnulo 

měřený profil ve dvou jednotlivých pruzích, jež zobrazila prostorová mapa.  

Pro potvrzení této teorie by bylo nutné provést více letů v dané oblasti, spolu 

s analýzami vzorků odebraných z jednotlivých pruhů znečištění. 

Obrázek 14:    Znázornění komínového efektu 
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5 Ekonomické, technické a organizační zhodnocení 

letových měření 

Má-li být zhodnocena funkčnost a použitelnost bezpilotní vzducholodě jakožto 

prostředku pro měření znečištění přízemní vrstvy atmosféry, je nutno do této úvahy 

zahrnout také náklady na její provoz a údržbu spolu s aspekty organizace leteckých prací. 

5.1 Ekonomické zhodnocení 

Do ekonomického zhodnocení celého procesu leteckých prací je nutno zahrnout 

počáteční investici do pořízení bezpilotního systému vzducholodě, náklady spojené 

s provozem a údržbou, prováděním letových prací a finanční ohodnocení zaměstnanců. Pro 

přibližnou představu finanční náročnosti slouží následující údaje: 

Počáteční investice: 

UAS bezpilotní vzducholodě 2.500.000 Kč 1.250 Kč / hod 

Výcvik pilota (2 piloti) 150.000 Kč 75 Kč / hod 

Povolení k létání 6.500 Kč 3,25 Kč / hod 

Povolení k leteckým pracím 10.000 Kč 5 Kč / hod 

Celkem  1.333,25 Kč / hod 

Provozní náklady: 

Pojistka vzducholodi 20.000 Kč / rok 50 Kč / hod 

Čištění palivové nádrže 2.000 Kč / rok 5 Kč / hod 

Výměna palivového vedení 3.500 Kč / rok 8,75 Kč / hod 

Výměna záložních akumulátorů 12.000 Kč / rok 30 Kč / hod 

Výměna baterie externí paměti 2.000 Kč / rok 5 Kč / hod 

Výměna pláště 200.000 Kč / 40 let. dní 625 Kč / hod 

Výměna duše 20.000 Kč / 20 let. dní 125 Kč / hod 

Energie spojená s provozem 2.000 Kč / den 250 Kč / hod 

Výměna svíčky 3.000,- / 60 hod 50 Kč / hod 

Čištění spalovací komory 6.000 Kč / 80 hod 75 Kč / hod 

Seřízení servopohonů 2.000 Kč / 100 hod 20 Kč / hod 

Kalibrace senzorů 3.000 Kč / 200 hod 15 Kč / hod 

Celkem  1258,75 Kč / hod 
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Náklady ve vztahu k letovým pracím: 

Analýza vzorků Závisí na typu analýzy  

Doprava na stanoviště letových měření 15 Kč / km (cca 100 km/den) 187,5 Kč / hod 

Finanční ohodnocení zaměstnanců 150 Kč / hod (3 zaměstnanci) 450 Kč / hod 

Celkem  637,5 Kč / hod 

Největší část z celkových nákladů tvoří investice do samotného bezpilotního 

systému. V případě bezpilotní vzducholodi se jedná o částku 2 500 000 Kč. Ve srovnání 

s jinými typy UAV bylo však pořízení systému bezpilotní vzducholodě ACC15X finančně 

výhodné. Pro srovnání byl vybrán bezpilotní systém R-Max, jehož součástí je bezpilotní 

vrtulník o rozměrech 3 x 0,72 x 1,08 m. Maximální hmotnost nákladu bezpilotního 

vrtulníku R-Max činí 28 kg. U systému bezpilotní vzducholodě ACCX je to 15 kg. Systém 

bezpilotního vrtulníku R-Max, jehož provozní specifikace jsou srovnatelné se systémem 

bezpilotní vzducholodi ACC15X se dá pořídit za 21 000 000 Kč. Samotný bezpilotní 

vrtulník pak činí pouhých 10 % nákladů, a sice 1 800 000 Kč. [24] 

Z výše uvedených údajů byla vypočtena přibližná cena letové hodiny s bezpilotním 

systémem vzducholodi ACC15X, a sice na základě následujících předpokladů: 

 5 let životnost UAS 

 50 letů v rámci jednoho kalendářního roku 

 8 pracovních hodin v rámci letového dne 

Letová hodina byla stanovena součtem jednotlivých nákladů přepočtených na 

hodinu. Bez zisku tak letová hodina s bezpilotní vzducholodí ACC15X činí 3.229,5 Kč. 

5.2 Technické zhodnocení 

Vzducholoď ACC15X je stále v technickém vývoji. Během jejího zalétávání a 

letových měření bylo zjištěno několik technických nedostatků, jejichž závažnost se různila. 

Ve většině případů to byly nedostatky znesnadňující manipulaci se vzducholodí, jako 

například nevhodný tvar a provedení úchytů a absence podvozku pro pohodlnou 

manipulaci na zemi. Další nedostatky byly objeveny v oblasti řízení, kdy během letu 

docházelo k samovolnému přebírání řízení vzducholodě automatickým systémem GCS. 

Drobné úpravy je nutné provést také v počítačovém systému zobrazujícím letová data pro 

větší přehlednost a pohodlí pilota. Nalezené nedostatky byly zaznamenány do letového 

deníku a vzducholoď se v současné době nachází u výrobce, kde probíhá její oprava. 
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5.3 Organizační zhodnocení 

V následujícím textu si uvedeme úkony nutné pro správné provedení letových 

měření z hlediska organizace práce.  

Již týden před plánovaným letovým měřením je nutné analyzovat meteorologickou 

situaci. Dále je třeba zajistit veškerou potřebnou techniku, jako jsou auta pro transport 

pozemního řídicího stanoviště, případně zajistit přítomnost pozemní imisní monitorovací 

stanice, plánuje-li se kombinovat letové měření s měřením pozemním. Pro upevnění 

termínu letového měření musí proběhnout další kontrola a vyhodnocení počasí 3 dny před 

plánovaným letem. V den letového měření je nutné: 

a) Dopravit potřebnou techniku na místo měření a připravit vzducholoď k letu. 

b) Provést důkladnou předletovou kontrolu. 

c) Před zahájením letu domluvit koordinaci s řízením letového provozu letiště, 

v jehož prostoru bude let prováděn. 

d) Zajistit kalibraci s pozemní imisní monitorovací stanicí, je-li přítomna. 

e) Po celou dobu letu zůstat v telefonickém či radiovém kontaktu s řízením 

letového provozu a v případě vyžádání být připraven ukončit let. 

f) Během letu zajistit průběžné vyhodnocování naměřených dat, aby operátor byl 

schopen zaznamenat kouřové vlečky a vést tak trasu vzducholodi způsobem 

výhodným pro strategický odběr vzorků znečištění. 

g) Po dokončení letu zajistit správnou manipulaci se získanými vzorky, aby 

nedošlo k jejich znehodnocení. 

h) Uvést vzducholoď do stavu schopného transportu a vyklidit pracoviště. 

Během celého letového měření je nutné zaznamenávat veškeré informace o letu do 

letového deníku. Dalším důležitým aspektem je manipulace se vzducholodí v období mimo 

samotná letová měření. Za účely ušetření času se osvědčilo hangárování vzducholodi. 

Během zkušebních letů byl týmu poskytnut prostor pro provoz vzducholodě a její 

uskladnění na území hipodromu v obci Bravantice. Vzducholoď tak mohla být po dobu 

zalétávání stále uskladněna v podobě takřka připravené pro let. V současné době je 

plánován přesun základního stanoviště bezpilotní vzducholodi do oblasti Trojhalí Karolina 

v centru Ostravy, což je zároveň výhodným strategickým místem pro provádění letových 

měření z důvodu blízkosti kritických průmyslových provozů a rušných dopravních 

komunikací. 



41 

 

6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit, zda je možné použít UAV jakožto 
prostředky pro letová měření znečištění přízemní vrstvy atmosféry. Na ukázce několika 
sérií letových měření provedených bezpilotní vzducholodí bylo dokázáno, že bezpilotní 
systém je funkční a vyhovující těmto účelům. Z důvodu ekonomické náročnosti provozu 
bezpilotního systému je nezbytné během letových měření dodržovat uvedené provozní 
postupy a dbát na dobrou organizaci práce. Technické nedostatky jsou spojeny se stálým 
vývojem systému bezpilotní vzducholodi a v současné době se pracuje na jejich odstranění.  

V rámci práce byly navrženy letové strategie a postupy, s jejichž pomocí bude 
možné identifikovat původ znečištění, jeho dálkový přenos a vliv na životní prostředí. 
Výhodnou se jeví také kombinace letových měření s pozemním imisním monitoringem. 
Tento postup byl poprvé vyzkoušen v rámci letového měření v dubnu roku 2015. Výsledky 
z tohoto měření se zabývá bakalářská práce Evy Samcové [10]. Možné další strategie, 
analýzy a interpretace výsledků jsou předmětem výzkumu. 

Významné zlepšení bezpečnosti v oblasti provozu bezpilotních prostředků by 
mohla přinést změna v legislativě, a sice povolení autonomního letu bezpilotního 
prostředku po omezenou dobu (cca 1 minuta) v případě, že dojde k narušení signálu a 
ztracení bezpilotního prostředku z dosahu řízení. V současné době legislativa nepovoluje 
režim autonomního letu UAV v žádném rozsahu. V případě poruchy znemožňující řízení 
bezpilotního prostředku tak dojde k jeho vypnutí a okamžitému dopadu na zem. Z hlediska 
bezpečnosti by však bylo výhodné umožnit bezpilotnímu prostředku, dojde-li k poruše, 
vrátit se zpět na předem zvolené souřadnice a zamezit tak nechtěnému dopadu na riziková 
území (dopravní komunikace, obydlené oblasti apod.) 

Doba, během které probíhalo testování systému bezpilotní vzducholodě, byla 
relativně krátká. Přesto však bylo získáno mnoho cenných dat a zkušeností, na základě 
kterých bude probíhat další výzkum směřující k profesionálnímu využití bezpilotního 
systému, jenž umožní náhled na problematiku znečišťování ovzduší ze zcela nové, dosud 
neprozkoumané perspektivy.  

 



42 

 

7 Seznam použité literatury 

[1]  Specifický VŠ výzkum [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2015-4-28]. 

Dostupný na WWW: < http://innet.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/specificky-vs-

vyzkum/ > 

[2]  OP Výzkum a vývoj pro Inovace [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 

[cit. 2015-4-28]. Dostupný na WWW: 

< http://katedry.fmmi.vsb.cz/616/vyzkum.php?prispevek=4 > 

[3] Projekty na Katedře ochrany životního prostředí v průmyslu [online]. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2015-4-5]. Dostupný na WWW: 

< http://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/616/projekty/ > 

[4] Air Progres Czecho-Slovakia [online]. [cit. 2015-4-10]. Dostupný na 

WWW: < http://apcs.vsb.cz > 

[5] Flying machines [online]. [cit. 2015-3-7]. Dostupný na WWW: 

< http://flyingmachines.ru/Site2/Crafts/Craft29148.htm > 

[6] WOVELTON, Mark. Into the Mushroom Cloud. AIR & SPACE 

MAGAZINE [online]. 2009, [cit. 2015-3-7]. Dostupný na WWW: 

< http://www.airspacemag.com/history-of-flight/into-the-mushroom-cloud-

 35152524 > 

[7] Úřad pro civilní letectví. Předpis L 2. Doplněk X [online]. Praha: 30. května 

2013 [cit. 2015-3-7]. Dostupný na WWW: 

< http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm > 

[8]  Úřad pro civilní letectví. Předpis L 2. Hlava 3 [online]. Praha: 30. května 

2013 [cit. 2015-3-7]. Dostupný na WWW: 

< http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm > 

[9]  Úřad pro civilní letectví. Směrnice_CAA-S-SLS-010-0-2013: Postupy pro 

vydání povolení k létání letadla bez pilota. Praha: 1. 3. 2012. Dostupné na 

WWW: < http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/postupy-pro-

vydani-povoleni-k-letani-letadla-bez-pilota > 



43 

 

[10] SAMCOVÁ, Eva. Kombinace pozemních a letových měření atmosférického 

aerosolu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2015. 31 s., 1 příl. 

[11] ČHMU. Letová měření kvality ovzduší: závěrečná zpráva. AIR SILESIA 

[online]. 2013, [cit. 2015-3-15]. Dostupný na WWW. < http://www.air-

silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/CHMU___Letova_mereni_2013___zav

erecnz_zprava___FINAL_.pdf > 

[12] SKÁCELOVÁ, Jana. Letecká měření znečištění ovzduší v ostravské 

aglomeraci: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, 2009. 55 s., 18 příl. 

[13] LEŠENAROVÁ, Kristýna. Konstrukce draku bezpilotního prostředku pro 

měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2014. 60 s., 5 příl. 

[14] BOJKO, Jan. Návrh a konstrukce řízení bezpilotního prostředku pro měření 

parametrů přízemní vrstvy atmosféry: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2014. 55 s., 7 příl. 

[15] STUCHLÍK, Aleš. Telemetrie bezpilotního prostředku pro měření 

parametrů přízemní vrstvy atmosféry: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2014. 51 s., 8 příl. 

[16] ZAVACKÝ, Tomáš. Měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry pro 

hodnocení kvality ovzduší s využitím leteckých bezpilotních prostředků: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, 2014. 49 s., 1 příl. 

[17]  KOBRZEK, Filip. Letová příručka pro malou, bezpilotní vzducholoď 

ACC15X. Praha: AirshipClub.com, 2013. 64 s. 

[18] Futaba [online]. [cit. 2015-4-5]. Dostupný na WWW: < http://www.futaba-

rc.com/systems/futk7000.html > 

[19]  GrayWolf [online]. [cit. 2015-4-5]. Dostupný na WWW: 

< http://www.wolfsense.com/particle-counter-detector.html > 

[20] Archiv synoptických map [online]. [cit. 2015-4-18]. Dostupný na WWW: 

< http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tkfaxbraar.htm  > 



44 

 

[21] FÖRCHTGOTT, Jiří. Letecká meteorologie. 1. vyd. Praha: Průmyslové 

vydavatelství, 1952, 178 s. Knižnice dopravy (Průmyslové vydavatelství). 

[22] Problémy interpretace výsledků modelových výpočtů znečištění ovzduší 

z hlediska nové metodiky SYMOS 97 [online]. [cit. 2015-4-29]. Dostupný na 

WWW: < http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/DZ_OO/pril_practexty/BK07

 /3_ModelyInterpretace.pdf > 

[23] Český Hydrometeorologický Ústav [online]. [cit. 2015-4-28]. Dostupný na 

WWW: < http://www.chmi.cz > 

[24] PRYSZCZ, Marian. Možnosti využití bezpilotních prostředků pro civilní 

účely: disertační práce. Ostrava: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, 2007. 20 s. 

  



45 

 

8 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Provoz UAV v ATZ neřízeného letiště a jeho okolí [7] ........................ 14 

Obrázek 2: Malá bezpilotní vzducholoď ACC15X ................................................. 19 

Obrázek 3: Vlevo RC vysílač [18] vpravo řízení vzducholodě pomocí RC ............ 21 

Obrázek 4: Zařízení pozemní řídicí stanice GCS ..................................................... 22 

Obrázek 5: Odběrové zařízení a používané filtry .................................................... 23 

Obrázek 6: Ruční měřič PM znečištění GreyWolf 3016 IAQ ................................. 23 

Obrázek 7: Bezpilotní letoun Stalker [16] ............................................................... 24 

Obrázek 8: Letová strategie pro charakteristiku zdroje ........................................... 27 

Obrázek 9: Letová strategie pro studium přenosu znečišťujících látek ................... 28 

Obrázek 10: Synoptická situace 3. 12. 2014 [20] .................................................... 31 

Obrázek 11: Prostorové rozložení PM znečištění - Bravantice ............................... 34 

Obrázek 12: Rozložení PM znečištění s výškou - Bravantice ................................. 35 

Obrázek 13: Předpokládaný směr rozptylu znečištění v Jablunkovském průsmyku ... 

  ......................................................................................................... 36 

Obrázek 14: Znázornění komínového efektu ........................................................... 37 

 

  



46 

 

9 Seznam tabulek 

Tabulka 1:    Rozdělní UA dle Předpisu L2, Doplňku X [7] ................................. 11 

Tabulka 2:   Minimální vzdálenost letového prostředku od oblačnosti [8] ........... 12 

Tabulka 3:   Základní provozní údaje vzducholodi ACC15X [17] ....................... 20 

Tabulka 4:   Základní výkonové parametry bezpilotního letadla Stalker [16] ...... 24 

Tabulka 5:  Rozptylové podmínky v závislosti na teplotním gradientu [22] ........ 30 

 

  



47 

 

10 Seznam příloh 

Příloha A – Meteorologické podmínky ze dnů letových měření v česko-slovenském 

příhraničí ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Příloha B – Prostorová data získaná během letových měření v česko-slovenském 

příhraničí ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Příloha C – Vertikální data získaná během letových měření v česko-slovenském 

příhraničí ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 



48 

 

11 Seznam použitých zkratek 

LP  Letecké práce  

LČPVP Letecké činnosti pro vlastní potřebu  

AGL  Výška nad zemí 

FL  Letová hladina 

CTR  Řízený okrsek letiště 

TMA  Koncová řízená oblast letiště 

VMC  Meteorologické podmínky 

CGS  Pozemní řídicí stanoviště 

ATZ  Letištní provozní zóna 

MTOW Maximální vzletová hmotnost 

ARP  Vztažný bod letiště 

PL  Provozovatel letiště  

AFIS  Letištní informační služba  

JINR   Spojený ústav jaderných výzkumů 

UTC  Koordinovaný světový čas 

NAA  Neutronová aktivační analýza 

 


