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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá využitím bezpilotních letounů u jednotek HZS ČR. V první 

kapitole jsou popsány základní specifikace dronu, jejich současná podoba, technické 

a legislativní požadavky. Další kapitola rozebírá využití u HZS ČR, jejich výhody, příklady 

použití dronů při mimořádných událostech a taky budoucí vizi využívání. Třetí část práce 

se zabývá konkrétními případy z praxe.   

Klíčová slova: bezpilotní letoun; dron; hasiči 

Annotation 

This diploma thesis deals with the use of drones within the Fire nd rescue service of the 

czech republic. The first chapter describes basic specification of drones, their current form 

and the technical and legal framework. Next capture describe use of drone by fire rescue 

service of the Czech republic, their advantages, examples of use drone at extraordinary 

events and also their use in future. The third part of this study is focused on practical events. 
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MěOb Městský Obvod 
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Úvod 

Fotografování leteckých snímků z dovolené, doručení pizzy, likvidace 

protiraketového systému nebo rychlá lokalizace ohnisek požáru. Zdánlivě zcela 

nesouvisející činnosti mají společného jmenovatele – drony. Ty v současné době dokáží jak 

život zachraňovat, tak jej ohrožovat. V mnohých ohledech se často již přibližujeme realitě, 

o které jsme si ještě před pár lety mysleli, že patří pouze do sci-fi kinematografie. Bezpilotní 

letouny by však rozhodně neměly zůstávat pouhou fantazií a měla by se o jejich reálné 

využití zajímat řada profesí. Mezi ně rozhodně patří i Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Otázkám, proč jsou drony podstatné a v čem mohou usnadnit práci hasičů, 

se věnuje tato diplomová práce. 

Cílem této diplomové práce je navázat na mou bakalářskou práci Možnosti využití 

bezpilotního létajícího prostředku u jednotek HZS ČR [1], která se věnovala možnostem 

využití bezpilotního létajícího prostředku při práci jednotek HZS ČR, konkrétně popisovala 

postup při hodnocení získaných nabídek ve výběrovém řízení s vybranými modely dronů 

a návrh na umístění vybraného modelu dronu v rámci jednotek požární ochrany 

Moravskoslezského kraje, a dále ji rozšířit. Cílem tohoto rozšíření je zhodnotit současné 

využívání bezpilotních letounů u vybraných HZS ČR, které tvoří tzv. opěrné body HZS ČR, 

konkrétně se jedná o HZS Libereckého kraje, HZS Jihočeského kraje, HZS Jihomoravského 

kraje a HZS Moravskoslezského kraje, a dále u HZS Plzeňského kraje, který je příkladem 

externího řešení. Práce je zaměřena zejména na pořízení bezpilotních letounů, jejich 

takticko-technické charakteristice, potřebné technické zázemí pro drony, nároky na jejich 

obsluhu a vyhodnocení statistiky nasazení dronů při činnostech vybraných jednotek  

HZS ČR. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část 

se zabývá obecné specifikaci bezpilotních letounů, včetně aktuálních legislativních 

požadavků na drony, a dále využívání dronů při práci HZS v globálním i lokálním měřítku, 

přičemž je představena historie využití dronů, výhody jejich nasazení a příklady z praxe 

HZS. Empirickou část tvoří zejména deskriptivní případová studie, která se věnuje využití 

bezpilotních letounů ve vybraných HZS ČR. Součástí empirické části je také metodologie. 

Zdrojem informací empirické části jsou vlastní rešerše založené na webových stránkách 
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Požáry.cz [50], interní dokumenty vybraných HZS a polostrukturované rozhovory 

s příslušníky HZS a zaměstnanci firmy DronySIT. 
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Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

Pro účely zhodnocení současného stavu řešené problematiky bylo prostudováno 

celkem 57 pramenů v knižní formě i v podobě internetových zdrojů. Prameny byly 

vyhledávány pomocí portálu Ústřední knihovny VŠB-TUO, portálu Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě, webového vyhledávače Google Scholar a internetového 

vyhledávače Google. Diplomová práce se rovněž opírá o mou bakalářskou práci Možnosti 

využití bezpilotního létajícího prostředku u jednotek HZS ČR [1], na kterou navazuje. 

Obecné informace o bezpilotních letounech poskytly knižní publikace Nováka [17], 

legislativní dokumenty zákon č. 455/1991 Sb. [16], veřejná vyhláška – Opatření obecné 

povahy [19], zákon č. 110/2019 Sb. [20], elektronické články [5], [9], [11], [12], [13] a [15], 

české webové portály [2], [4], [6] a [18] a zahraniční webové portály [3], [7], [8], [10] a [14]. 

Historické informace o využití dronů při práci HZS jsou čerpány z elektronických 

článků [5] a [26], českého elektronického časopisu 112 [27], českého webového portálu [28] 

a ze zahraničních webových portálů [21], [22], [23], [24] a [25]. Informace o výhodách 

nasazení dronů při práci HZS poskytly české webové portály [29], [30] a [34] a zahraniční 

webové portály [31], [32] a [33]. Příklady využití dronů při práci HZS jsou čerpány 

z českých webových portálů [39], [40], [41], [42] a [44] a zahraničních webových portálů 

[35], [36], [37], [38] a [43]. Informace o budoucí vizi nasazení dronů při práci HZS poskytly 

české webové portály [45], [46], [48] a [49] a zahraniční webový portál [47]. 

Metodologie diplomové práce byla vytvořena z knižních publikací [51] a [53] 

a článku z časopisu Pedagogika [52]. 

Informace o vybraných HZS poskytly český elektronický časopis 112 [27] a české 

webové portály [54], [55], [56] a [57]. Spolupráce HZS Plzeňského kraje s externí firmou 

se opírá o zákon č. 133/1985 Sb. [58]. 

Zdrojem informací empirické části jsou vlastní rešerše založené na webových 

stránkách Požáry.cz [50], interní dokumenty vybraných HZS a polostrukturované rozhovory 

s příslušníky HZS a zaměstnanci firmy DronySIT. 
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1 SPECIFIKACE BEZPITOLNÍCH LETOUNŮ 

Jelikož tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Možnosti využití bezpilotního 

létajícího prostředku u jednotek HZS ČR [1], budou v této kapitole jen stručně představeny 

základní charakteristiky bezpilotních létajících prostředků doplněné o nový legislativní 

rámec, který byl uveden v platnost 31. 12. 2020. Touto kapitolou tedy provedu stručnou 

rekapitulaci zásadních poznatků ze zmíněné bakalářské práce a dále je rozšířím 

o podrobnější a novější poznatky. 

Bezpilotní létající prostředky (nebo také bezpilotní letoun, UAV neboli Unmanned Aerial 

Vehicle, UAS neboli Unmanned Aerial Systém, dron či bezpilotní letadlo) představují 

„letadlo bez pilota či jiné posádky. Řízení probíhá buď na dálku, nebo se letoun ovládá zcela 

samostatně, a to pomocí naprogramovaných letových plánů nebo složitějších dynamických 

autonomních systémů“ [1, s. 11]. Z pestré škály pojmů je dle Českého národního korpusu 

nejfrekventovanější pojem dron [2] pocházející z anglického slova drone, který v českém 

překladu znamená trubec neboli včelí samec. Pokud se ovšem podíváme na doslovný překlad 

Cambridge Dictionary, výklad tohoto výrazu zní: „nízký nepřetržitý šum, který nemění svůj 

tón“ [3, překlad vlastní]. Právě tato skutečnost, tento specifický zvuk vysloužil bezpilotním 

létajícím prostředkům svůj název, třebaže na počátku se jednalo spíše o pojmenování 

slangové a nevážné. [4] 

1.1 SOUČASNÁ PODOBA BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ A JEJICH VYUŽITÍ 

Ačkoliv v minulosti býval dron nejčastěji asociován s destrukcí a zkázou, neboť 

primárně sloužil vojenským účelům, v dnešní době je spíše synonymem pro moderní 

zábavnou techniku dostupnou široké veřejnosti, která se těší velké oblibě, a to  

i přes současná komplikovaná pravidla zpřísněná legislativní úpravou. [5] Na první pohled 

je tak evidentní, že drony za dobu své existence tzv. ušly velký kus cesty a vyvinuly se 

zajímavým směrem. Tento vývoj ovšem nelze označit za transformaci, poněvadž v takovém 

případě by drony zcela upustily od svých vojenských účelů. Opak je však pravdou, neboť 

válečné drony jsou v současných vojenských konfliktech významnou zbraní, která dokáže 

zejména jednak velice efektivně zaútočit na bojující vojáky, jednak zajistit cennou  

špionáž. [6] Aktuálně tak žijeme ve světě, kde vedle sebe koexistují drony určené  
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např. k likvidaci protiraketového systému a drony využívané kupř. pro zaznamenání 

svatebního obřadu. Podoba těchto dronů je odlišná, ostatně jen těžko si lze představit, jak 

vojenský bezpilotní letoun krouží nad hlavami svatebčanů. Právě proto je tak důležité 

rozlišovat drony na: 

• civilní, které lze dále dělit následovně (viz Obr. 1): 

o hobby drony (určené primárně pro zábavu začátečníků a amatérů), 

o závodní drony (určené pro závodění, využívají technologii virtuální 

reality, případně také GPS a senzorem umožňující částečně 

autonomní let), 

o spotřebitelské drony s kamerou (určené pro zábavu, v umělecké 

sféře, pro komerční účely a pracovní činnosti, velmi slušný poměr 

ceny a výkonu – velmi dobrá kvalita videí a fotografií), 

o poloprofesionální drony s kamerou (oproti spotřebitelským nabízí 

vylepšení, např. infračervenou kameru, konstrukci lépe odolávající 

povětrnostním vlivům, okolnímu rušení aj.), 

o profesionální drony (určené pro pracovní účely jako nástroje, např. 

práškovací dron, doručovací dron), 

o drony s křídly a vertikálním vzletem a přistáním (určené 

pro rozlehlé plochy, např. při pátrání pro ztracených osobách, nabízí 

delší letovou dobu, větší dolet a nosnost) [1, 7], 

• vojenské, jež lze dle funkce dělit takto: 

o průzkumné drony (provádějí pozorovací mise nad nepřátelským 

územím, např. shromažďují informace o zásobách zbraní, přesunech 

jednotek atd.), 

o útočné drony (slouží k útoku na nepřátelské cíle, nesou zbraně jako 

jsou rakety či bomby), 

o drony určené pro bojovou podporu (poskytují palebnou podporu 

pozemním jednotkám), 

o bojové drony (zapojují se do bojů ve vzduchu, jsou vyzbrojeny 

kulomety, děly a dalšími typy zbraní), 

o drony určené pro výzkum a vývoj (používají se k testování nových 

technologií před nasazením do boje), 
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o drony určené pro logistiku (provádějí přepravu zásob a vybavení 

pro jednotky na bojišti), 

o drony určené pro velení a řízení (poskytují velitelům průzkumné 

informace, možnost sledování a získávání cílů). [8] 

 

Obr. 1: Základní kategorie civilních dronů 

Zdroj: [7] 

Jak již naznačuje dělení civilních dronů, nehovoříme v souvislosti s nevojenskými 

drony pouze o bezpilotních letounech určených k zábavě. Drony se staly důležitou pracovní 

pomůckou v mnoha sférách, např. v zemědělství, medicíně, přepravě či integrovaném 

záchranném systému. Dá se dokonce říct, že zcela zásadně dané oblasti změnily. Například 

v zemědělství se staly vhodnou alternativou pro letadla, jejichž použití bylo z ekologických 

důvodů zakázáno. Drony významně optimalizovaly veškeré činnosti od postřiků  

až po pěstební cykly. V současné době se používají k analýze půdy a polí, mapování 

a detekcí zvířat, zavlažování, aplikaci postřiku plodin a výsadbu. Různé druhy kamer 

připevněné na drony navíc dokáží zkoumat genetické zdroje rostlin, zjišťovat vodní stres 

rostlin, nebo také hlídat rozsáhlá pole. [9] Použití dronů v zemědělství dokáže efektivně 

zvýšit kvalitu a kvantitu plodin bez potřeby intenzivní ruční práce, a to téměř jakýchkoliv 

druhů plodin, např. rýže, pšenice, kukuřice, bavlny aj., a zároveň jejich využit dopomáhá 

k efektivnímu využití půdy. [10] Můžeme tak hovořit nejen o ekonomických, ale také 

ekologických výhodách. 

Ve zdravotnictví se může zdát využití dronů méně sofistikované, používá se pouze 

za účelem přepravy, nelze však říci, že by tento účel nebyl významný. Na jedné straně 

můžeme vidět pouhé usnadnění a zrychlení procesů, např. při využití dronů při přepravě 

vzorků krve a léků. Na druhé straně ovšem stojí klíčová přeprava zdravotnického materiálu 

kupř. u přírodních katastrof, např. při zemětřesení na Haiti v roce 2010, hurikánu, který 

v roce 2012 zasáhl severovýchod Spojených států, Kanady a Karibiku, či cyklonu Pam, jenž 
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zasáhl ostrovy Vanuatu v roce 2015. Nelze také opomenout, že právě díky dronům 

se dramaticky zkrátil čas potřebný k testování kojenců na HIV v zemích třetího světa, a to 

kvůli přepravě sad na testování pomocí bezpilotních letounů. [11] 

Nicméně přeprava pomocí dronů je kategorií sama o sobě a netýká se pouze 

zdravotnictví, ale zejména doručovacích služeb po celém světě. Například americká 

společnost Amazon, která se řadí mezi největší online prodejce v USA, představila v roce 

2013 vlastní dron zvaný Octocopters určený výhradně k doručování zboží. Mimo to, že 

společnost Amazon několikrát uspěla v testování těchto dronů, získala také patent 

na doručovací systém UAV. Na využití dronů v přepravě se významně podílí také globální 

logistická společnost DHL, která vyvinula drony třetí generace a posoudila proveditelnost 

použití pro celý doručovací systém včetně letové technologie, přesné expedice a skladování, 

letového výkonu a autonomního letu. Použití dronu pro doručování bylo rovněž testováno 

u doručování potravin, u nichž je zejména rychlost doručení kritická, například firma 

Domino's uspěla v listopadu 2016 ve vývoji komerční dodávky pizzy dronem. [12] 

Drony také hrají významnou roli při činnostech složek integrovaného 

záchranného systému. Při katastrofách je dron vhodným nástrojem pro mapování, 

vyhledávání a záchranu osob i zvířat, přepravu a výcvik. [13] Drony dokáží také značně 

zkvalitnit policejní práci, a to zejména v oblastech vyšetřování místa dopravní nehody, 

pátrání po pohřešovaných osobách, odhalování nezákonných činností, sledování veřejných 

akcí, boji proti drogám a terorismu nebo ostrahy hranic. Policejní drony se vyznačují 

především kamerami s vysokou kvalitou obrazu, a především s výkonným zoomem, 

kombinovanými s termokamerami a nočním viděním. [14] 

Využití dronů jako pracovní pomůcky je opravdu široké a nelze v této práci 

obsáhnout celkový rozsah. Pro příklad všestrannosti použití však uvedu ještě několik 

příkladů, např. využívání dronů pro inspekci vedení vysokého napětí elektrotechnickými 

společnostmi, nasazení dronů pro monitoring a inspekci traťových poruch v oblastech 

s omezeným přístupem železničními společnostmi, 3D mapování využívané archeology, 

letecké snímkování využívané za účelem sportovních přenosů či dokumentace 

do zpravodajství. [15] Lze navíc očekávat (a to nejen v pracovní sféře), že se využití dronů 

bude jednak dále rozvíjet v sektorech, kde již působí, a jednak se rozšíří do dalších 

důležitých odvětví, u nichž zvýší kvalitu práce. [5]   
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1.2 TECHNICKÉ A LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA DRONY  

Následkem prudkého technologického rozvoje dronů vznikají nové legislativní 

úpravy, které se snaží vytvořit taková pravidla, jež odpovídají současným možnostem těchto 

zařízení. Původní legislativa, např. dohoda č. 147/1947 Sb., úmluva o mezinárodním 

civilním letectví, nebo český zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), totiž má na mysli zcela jiný typ 

letadel, jelikož soudobé drony byly v dané době pouhou představou náležící 

do vědeckofantastického žánru. Bezpilotní letouny jsou v § 52 v zákoně o civilním letectví 

[16] charakterizovány následovně: „letadlo způsobilé létat bez pilota může létat nad územím 

České republiky jen na základě povolení vydaného Úřadem a za podmínek v tomto povolení 

stanovených. Úřad povolení vydá, nebudou-li ohroženy bezpečnost létání ve vzdušném 

prostoru, stavby a osoby na zemi a životní prostředí“. 

V červnu 2019 bylo zveřejněno konečné znění pravidel Evropské unie 

pro provozování dronů, a to ve všech jazycích členských států, přičemž začalo plynout roční 

období, během kterého jednotlivé země měly novou legislativu zabudovat do svých 

předpisů. Na jedné straně se jedná o vítaný krok, který má za cíl jednak umožnit volný pohyb 

dronů v rámci EU, jednak zajistit bezpečnost srovnatelnou s pilotovaným leteckým 

provozem, na druhé straně zainteresované strany hovoří o tom, že nová legislativa vychází 

z neopodstatněných obav vzniklých na základě fobií z dronů, které pramení ve vykreslování 

dronů na veřejnosti v tom nejhorším světle. V každém případě je nutné konstatovat, že 

civilní drony jsou reálnou hrozbou v rukách neinformovaných uživatelů a že právě hobby 

uživatelé dronů o existenci právních předpisů často ani nevěděli. [17] 

Nová evropská legislativa přinesla rozdělení dronů do 3 základních kategorií, a to: 

• Otevřené (Open) – týká se drtivé většiny volně prodejných dronů, tzn. 

dronů se vzletovou hmotností do 25 kg, provozovatel je povinen 

se elektronicky registrovat na webu Úřadu pro civilní letectví, přičemž 

uživatel jakožto pilot musí na stejném webu úspěšně složit test, 

• Specifické (Specific) – týká se dronů, které se parametry či způsobem 

provozu liší od dronů spadající do Otevřené kategorie, tyto drony musí 

získat oprávnění k provozu od příslušného úřadu (v ČR od Úřadu 
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pro civilní letectví), od 2. 12. 2021 lze v této kategorii létat i na pouhé 

prohlášení o vyhovění standardnímu scénáři, 

• Certifikované (Certified) – nejpřísnější kategorie určená pro drony 

s náročným a nebezpečným posláním, např. přeprava zboží či osob, 

pravidla jsou podobná těm, která jsou určená pro pilotovaná letadla. [17, 

18] 

Otevřená kategorie se dále dělí „na tři podkategorie (A1, A2, A3) podle hmotnosti 

dronu a dalších kritérií, přičemž pro každou podkategorii platí poněkud odlišná pravidla 

týkající se toho, co se v jejím rámci smí a co ne“ [17, s. 282]. Pro přehlednou demonstraci 

pravidel uvádím Tab. 1. 

Tab. 1: Pravidla pro podkategorie A1–A3   

 

Zdroj: [17, s. 283] 

Kromě tohoto dělení ukládá evropská legislativa povinnost výrobcům označit 

všechny nové stroje štítky, které dělí drony do 5 tříd (Classes C0 až C4), nicméně tato 

povinnost začíná až od 31. 12. 2022. [17]  
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Z nové právní úpravy tak jednoznačně vyplývá, že budoucnost bezpilotních letounů 

směřuje „k systému využívajícímu elektronickou identifikaci všech dronů, kdy stroje budou 

povinně vybaveny identifikačními zařízeními (obdobnými, jaká mají dnes pilotovaná 

letadla), nebo/a dalšími zařízeními pro dálkovou identifikaci umožňujícími kontrolovaný 

provoz dronů ve vzdušném prostoru, tzv. U-space. […] Díky němu se budou drony pohybovat 

pod stálým dohledem pozemního řízení v určených koridorech a letových hladinách, tak aby 

nedocházelo ke kolizím“ [17, s. 286]. Samozřejmě v takové chvíli vyvstává otázka, jaké 

postavení budou mít v tomto řádu hobby uživatelé a spotřební drony, nicméně toto ukáže až 

praxe. Přesto už nyní oficiální materiály naznačují, že nová evropská pravidla se budou ještě 

více zpřesňovat podle toho, jak se osvědčí v praxi. 

Zároveň je vhodné zmínit, že předpisy nové evropské legislativy jsou sice společné 

pro všechny členské země, avšak každý si zároveň může dotvářet zóny s vlastními pravidly 

a omezeními, např. u nás bylo území České republiky označeno za „omezený prostor 

LKR10-UAS“, a to dle veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy vydanou Úřadem 

pro civilní letectví k 31. 12. 2020. Ve zmíněné vyhlášce je specifikován vzdušný prostor, 

letové prostory, nebo například provoz UAV v hustě osídleném provozu, či v ochranných 

pásmech. [19] 

Nelze opomenout, že v České republice je také stále platná česká regulace dronů, 

a to Doplňkem X Předpisu L2, který se zabývá podmínkami provozu, bezpečnosti provozu 

a zodpovědnosti za provoz [1], avšak pouze za předpokladu, že nekoliduje s evropskou 

legislativou. V takovém případě mají samozřejmě právní přednost předpisy nové evropské 

legislativy. 

V rámci legislativních požadavků na drony je nutné také zmínit zákon č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, jelikož většina bezpilotních letounů je osazena 

kamerovým systémem. Díky kamerovému zařízení se provozovatel bezpilotních letounů 

dostává do pozice správce a zpracovatele osobních údajů. [20]  
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2 BEZPILOTNÍ LETOUN JAKO KLÍČOVÝ PROSTŘEDEK 

HZS 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 1.1, bezpilotní letouny představují významný 

prostředek při činnostech složek integrovaného záchranného systému, a jak ukazuje praxe, 

lze předpokládat, že budou dále hrát zásadní roli v rychlosti a bezpečnosti prováděných 

záchranných prací při požárech. Ačkoliv je v současné době již řada hasičských záchranných 

sborů po celém světě vybavena drony, je jejich pokrytí a využívání v globálním i lokálním 

měřítku poměrně sporadické. Je ovšem nutné brát v potaz, že stále se v praxi jedná o nově 

využívanou technologii, jejíž rozsah možností využití se teprve zkoumá a testuje. 

Koneckonců první nasazení bezpilotního letounu při práci hasičů proběhlo teprve  

před 14 lety. V této kapitole bude stručně představena historie nasazení dronů při činnostech 

jednotek hasičských záchranných sborů, dále budou představeny výhody nasazení dronů, 

uvedeny příklady využití, a to jak ve světovém, tak lokálním měřítku, a nakonec bude 

nastíněna budoucí vize nasazení dronů při činnostech jednotek hasičských záchranných 

sborů.  

2.1 HISTORIE VYUŽITÍ DRONŮ PŘI PRÁCI HZS 

První zásah, při kterém byl použitý dron, proběhl v Kalifornii v roce 2008, 

konkrétně šlo o bezpilotní letoun NASA Ikhana, který byl řízen dálkově z Dryden Fligh 

Resear Center Nasa na Edwarsově letecké základně. Při lesním požáru velkého rozsahu 

se potýkají hasiči se špatnou viditelností a potřebují zhodnotit požární ohniska s největší 

teplotou pro uhašení požáru. Drone Ikhana disponoval vhodně kalibrovanými tepelnými 

senzory, a proto mohl zjistit i ve špatné viditelnosti, zda daná oblast aktivně hoří, nebo 

se jedná o horký popel. Tato technologie pomohla ke zvládnutí rozsáhlých lesních požáru, 

a započala tak využívání bezpilotních letounů pro zásahy hasičů. Následně se drony začaly 

ve velkém množství využívat právě při lesních požárech. [21] 

V roce 2013 se bezpilotní letoun poprvé využil při vyhledávání osob, konkrétně 

v Yosemitském národním parku, přičemž drony pomohly najít posádku již za pouhých pět 

minut. [22] V roce 2016 se do využívání dronů pro potřeby hasičů přidala Kanada, a to skrze 

smlouvu se společností Elevated Robotic Services, která nasazovala drony pro těžařské 
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společnosti, jež následně hasičům pomáhaly najít místa požárů. [23] V Kanadě byly drony 

také využity ke zjištění následků lesních požárů v Britské Kolumbii. [24] První nasazení 

dronu přímo hasičským sborem ovšem proběhlo mnohem později až v roce 2017, a to 

losangeleským hasičským sborem, který nasadil drony především ke zvládnutí požáru 

ve městě a provádění odhadu škod způsobených požárem. [25] 

Využití dronů brzy přesáhlo jejich zapojení pouze při probíhajících požárech, nebo 

ke zjištění škod způsobených požárem, v roce 2019 byl například v Číně sestrojen 

automnomní systém včasného varování před lesními požáry, na kterém pracoval výzkumník 

v oblasti počítačového inženýrství Dr. Songsheng Li na Guangdong College of Business 

and Technology. [26]  

Zájem o drony mezi hasičskými záchrannými sbory stále stoupá. Organizace 

nouzového řízení v Dubaji zakoupila patnáct kvadrokoptérových dronů pro hlídkování 

ve vysoce rizikových oblastech. Organizace civilní obrany Dubaj také plánuje nasazení tří 

dronů pro účely hašení požárů. Hasičská a záchranná služba Greater Manchester použila 

dron s hasiči, aby jim pomohla zvládnout obrovský požár v sedmipatrové budově CWS 

poblíž nádraží Victoria v centru Manchesteru. Zájem o zařazení projevilo také hasičské 

oddělení města New York, konkrétně o drony sloužící k monitorování nebezpečného  

požáru. [5] 

V České republice byly zakoupeny bezpilotní letouny hasičským záchranným 

sborem až v roce 2019. Lze tak konstatovat, že současná praxe po pouhých 3 letech není 

příliš bohatá. Generální ředitelství v tomto roce pořídilo konkrétně pět modelů DJI Matrice 

210 RTK, přičemž tyto drony byly rozděleny do pěti opěrných bodů po republice (TÚPO – 

Praha, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj). Je ovšem 

nutné dodat, že již před rokem 2019 se jednotlivé kraje seznamovaly s touto technologií 

po vlastní ose. [27] Liberecký kraj například již v roce 2015 spolupracoval s Technickou 

univerzitou v Liberci na vývoji dronu určeného přímo pro účely HZS. [28] 

2.2 VÝHODY NASAZENÍ DRONŮ PŘI PRÁCI HZS 

Při tak krátké historii logicky vyvstává otázka, jak se tedy řešily dříve zásahy 

bez dronů a v čem představuje využití bezpilotních letounů výhodu. Před zapojením dronů 

do činností jednotek hasičských záchranných sborů se využívaly především helikoptéry 
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a průzkumné jednotky. Obojí však přinášelo své nevýhody. Co se průzkumných jednotek 

týče, jednalo se zejména o riziko ztráty lidských životů, a dále o limitaci rychlosti přesunu 

těchto jednotek, která nebyla až tak vysoká. Využití helikoptéry oproti tomu s sebou neslo 

ekonomické a ekologické problémy, zároveň manipulace vrtulníku v zakouřeném prostředí 

není vyhovující tak jako využití bezpilotního letounu a stejně tak je zde nezanedbatelné 

riziko ohrožení lidského života. A právě z těchto nevýhod vyplynulo hledání nového řešení, 

přičemž se ukázaly drony jako nejvhodnější řešení. Výhod využití bezpilotního letounů 

při činnostech jednotek HZS je hned několik, za hlavní výhodou lze považovat rychlejší 

zvládnutí mimořádné situace a díky tomu pomoci zachránit lidské životy, zvířata, životní 

prostředí nebo majetek. Každý dron má své specifické vlastnosti, a proto se hodí pro různé 

druhy mimořádných událostí. Zatím tedy neexistuje bezpilotní letoun vhodný pro všechny 

činnosti hasičského záchranného sboru.  

Při zapojení bezpilotních letounů do rozsáhlých požáru se zrychlí lokalizace 

ohnisek požáru a průzkum. Konkrétně při průzkumu a lokalizaci ohnisek požáru má dron 

výhodu termální kamery a optického zoomu, díky kterým je schopen zkontrolovat velký 

prostor za kratší dobu než při dosavadním postupu. Zároveň využití dronu je ekologičtější 

a levnější variantou oproti využití helikoptéry nebo letadla. Například náklady 

hodinového letu helikoptéry Bell 412, který se využívá u Policie ČR, se určují dle ceny paliv, 

náhradních dílů při pravidelné údržbě a mezd personálu. Náklady se tak pohybují okolo 

37.000 Kč. [29] Pořizovací cena se odvíjí od vybavení stroje, kdy zvolený model Bell 412 

EPi se v roce 2016 pořizoval pro Leteckou službu Policie České republiky za 450 milionů 

korun včetně DPH. Oproti tomu dron určen pro záchranné složky, například model DJI 

Matrice 300 RTK, vybije za hodinu letu čtyři baterie s kapacitou 5 935 mAh. Pokud 

započítáme dopravu na místo a mzdu personálu, dostáváme se odhadem do částky v řádu 

tisíců až desetitisíců. Pořizovací cena dronu se podobně jak u vrtulníku odvíjí 

od příslušenství, nicméně Dron DJI Matrice 300 RTK v nejnovější verzi bez kamery stojí 

330 000 Kč. V případě osazení multifunkční kamery Zenmuse H20T se cena dronu zvýší 

o 300 000 Kč. [30] 

Cena není pouze jedinou výhodou, proč zvolit právě bezpilotní letoun 

před vrtulníkem nebo letadlem. Drony mají v dnešní době vyspělé kamerové systémy, které 

mohou být uzpůsobeny k termovizi, optickému přiblížení, laserovému měření nebo 
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k nočnímu vidění. Velká škála kamerových systémů zajistí informace, díky kterým 

se mohou záchranné složky rychleji a přesněji rozhodovat v řízení zásahu. [31] 

Využití dronu u mimořádné události je díky novodobé technologii mnohem 

všestrannější. Novější modely dronu mohou při letu mapovat prostředí, tvořit RGB mapy 

a Infrared cloud mapping. Pomocí těchto technologií lze synchronizovat panoramata 

a lépe se tak orientovat v terénu. V mapách lze také plánovat autonomní lety, zvýrazňovat 

objekty nebo přímo oblasti a přiřazovat jim anotace, které pomohou pro lepší koordinaci. 

Díky živému vysílání lze předávat okamžitě potřebné informace a tuto funkci lze v případě 

potřeby využít i pro více uživatelů. [31] 

Díky své velikosti a menší hmotnosti se bezpilotní letoun také lépe ovládá a jeho 

řízení je u většiny modelů jednoduché. Spousta dronů určených právě pro záchranáře 

a hasiče mají zvýšenou odolnost proti mrazu a dešti, a dalších senzorů zabraňujících 

případné kolizi. [32] Při chybě pilota se bezpilotní letoun díky umělé inteligenci 

a detekčním senzorům vyhne případné kolizi a pádu na zem. Rozměry dronu jsou také 

velkou výhodou nejen při uskladnění dronu, přepravě, případném zakomponování 

do výjezdového automobilu, ale také při samotném létání. Pilot dronu se může dostat 

do míst, kde by helikoptéra nemohla, například blíže k ohnisku požáru, proletět skrz prostor 

s překážkami nebo doprovázet přímo zasahující jednotky. Díky své velikosti a menší 

hmotnosti se bezpilotní letoun také lépe ovládá a jeho řízení je u většiny modelů velice 

jednoduché. V případě možné kolize jsou drony vybaveny senzory, které slouží k zabránění 

nárazu. Drony jsou schopny díky umělé inteligenci také rozpoznat překážky a vyhnout se 

jim. [33] Drony určené pro činnosti záchranných složek mají také zvýšenou odolnost 

proti mrazu a dešti. [32] 

Konfigurace, úprava příslušenství a široké množství využití u mimořádných 

událostech, to jsou další výhody bezpilotního letounu. Dron lze vybavit například 

reproduktorem, ze kterého lze vysílat varovnou zprávu v případě mimořádné události, 

a informovat tak obyvatelstvo. Reproduktor lze také využít pro informování 

zachraňovaných osob o zvoleném postupu složek integrovaného záchranného systému. 

Příkladem tohoto využití se jeví například uvíznutí osob na lanové dráze. Mezi další 

příslušenství můžeme zmínit světlo, kdy je bezpilotní letoun schopen zajistit osvětlení místa 
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události ve večerních hodinách. Pomocí vestavěné diody je dron schopen si přisvítit 

při fotografování, nebo natáčení, proto jeho využití není limitované denním světlem. [34] 

Mezi jednu z nejpodstatnějších výhod musím zmínit ochranu lidského života. 

V případě požáru budovy může být dron použit k posouzení místa události, a zabránit tak 

ohrožení hasičů. Tato činnost byla před využívaním bezpilotních letounů (a nutno 

poznamenat, že stále ještě je) zajišťována pomocí ruční termokamery v rukou hasiče, 

například v koši automobilového žebříku nebo automobilové plošiny. Nicméně tento proces 

je časově mnohem náročnější než využití dronu a také je tato možnost omezena pohybem 

koše, dron má v tomto případě tzv. volnou ruku pohybu. Termokamera může také vidět skrz 

kouř, sledovat jednotky při jejich činnostech, a zlepšit tak efektivitu a jejich bezpečnost. [32] 

2.3 PŘÍKLADY VYUŽITÍ DRONŮ PŘI PRÁCI HZS  

Jak vyplývá z kapitoly 2.1, bezpilotní letouny se i přes jejich teprve krátké 

využívání rychle staly klíčovým prostředkem hasičských záchranných sborů. 

Pro demonstraci tohoto tvrzení lze uvést hned několik příkladů využití dronů při práci HZS, 

kdy bezpilotní letoun významně dopomohl k úspěšnému zásahu. 

V roce 2016 byly drony využity ve Spojených státech amerických v Kalifornii 

při jednom z nejsmrtelnějších požárů v historii Oaklandu. Hasiči se zde potýkali 

s problémem vstupu do budovy, který znemožňovala síla požáru. Pomocí dronů dokázali 

efektivně prohledávat budovy a zjistit ohniska požáru bez rizika ztráty lidských životů 

v jednotkách HZS. [35] 

Klíčový prostředek HZS sehrály drony také při povodni v Südbrookmerlandu 

v Dolním Sasku (Německo). V roce 2019 se zde po dlouhých deštích vylilo z břehu Velké 

moře a zaplavilo areál rekreačních domů v Bedekaspelu. Jednotka hasičů z Osterhusenu 

pořídila pomocí dronu letecké snímky, díky kterým hasiči získali celkovou představu 

o rozsahu katastrofy. Hasiči následně pomocí těchto leteckých snímků také určili vhodné 

rozmístění pytlů s pískem. Dron se při této události ještě použil pro zmapování škod, které 

povodeň způsobila. [36] 

Nelze také opomenout významné lesní požáry, které například v posledních letech 

každoročně zasahují Kalifornii ve Spojených státech amerických a na jejichž hašení se drony 

význačně podílí. Hasiči pomocí dronů dokázali zejména zmapovat komplexně škody, a tím 
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pádem vhodně naplánovat další kroky, tzn. např. určit, kam se požár dále přesune, komu 

zajistit evakuaci apod. Letecké snímky z dronů byly však také využity jako podklady 

pro pojišťovny, díky čemuž majitelé zničených domů získali rychleji finanční prostředky. 

[37] Právě při lesních požárech v Kalifornii v roce 2021 ovšem vyvstala rovněž otázka, 

nakolik drony dokáží záchrannou operaci také ohrozit. Při zásahu 13. července 2021, který 

byl zcela zásadní pro uhašení vzniklého lesního požáru, narazil pilot Cal Fire (California 

Department of Forestry and Fire Protection) na dron, který se pohyboval nad požárem, 

zatímco probíhaly hasící práce prostřednictvím hasícího vrtulníku. Cal Fire tak byl donucen 

zastavit leteckou operaci na 45 minut, díky čemuž se požár dramaticky rozšířil, a stal se tak 

druhým největším požárem v zaznamenané historii Kalifornie. Dodnes nebylo objasněno, 

kdo byl za let tohoto dronu zodpovědný. [38] 

 Za zmínku rozhodně také stojí zásah HZS u masivních požárů v Austrálii, které 

probíhaly 2019–2020 a při kterých byly využity drony, konkrétně se jednalo o model DJI 

Mavic 2 Enterprise Dual. „Kromě výzkumných prací byly drony využívány například 

k vystopování koalů, přičemž se kamerou vyhodnocovalo, zda potřebují lékařskou pomoc“ 

[1, s. 27]. 

Příklady využití bezpilotních letounů jednotkami HZS lze samozřejmě najít také 

na území České republiky. Drony byly například použity v roce 2019 při nálezu nevybuchlé 

munice v Plzni – Skvrňanech, díky čemuž bylo možné v uzavřené oblasti bez výskytu 

nepovolaných osob monitorovat kontaminovanou řeku Úhlavu a sledovat šíření nebezpečné 

látky z bezpečné vzdálenosti. [1]   

Jako další úspěšné zásahy s použitím dronů HZS ČR lze označit: 

• tornádo na Jižní Moravě dne 24. 6. 2021 – využití dronu mělo zásadní vliv 

na rychlost prohledávání zasažené oblasti, zjišťování rozsahu škod, 

monitoring prací a také dokumentaci celé události, při této mimořádné 

události byly do celého procesu zapojeny také policejní drony [39], 

• požár skládky v Ostravě dne 5. 7. 2021 – byl vyhlášen třetí stupeň 

požárního poplachu, dron zde byl využit pro hledání skrytých ohnisek, 

celkový průzkum na místě zásahu a samozřejmě pro následnou 

dokumentaci [40], 
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• požár lesního porostu v obci Tuhaň na Českolipsku v sobotu 18. 4. 2020 – 

dron ve výšce 100 metrů nad zemí monitoroval prostor požářiště, díky 

čemuž měli hasiči přesnou představu o tom, jak to v místě zásahu vypadá, 

kde se naházejí skrytá ohniska požáru a o jakých teplotách [41], 

• mise v Řecku v srpnu 2021 – celkem 36 hasičů z pěti krajů vyjelo 

na pomoc řeckým kolegům při boji s lesními požáry, čeští hasiči pomáhali 

především na poloostrově Peloponés, kde jejich hlavní činnost spočívala 

v ochraně domů před požárem, vyhledávání a hašení ohnisek požáru 

na frontě šíření, kácení stromů, které by mohly přenést požár, případně 

odklízet padlé stromy po požárech. K těmto činnostem hasičům dopomáhal 

dron značky DJI s označením Mavic 2 ZOOM, pomocí kterého určovali 

ohniska požáru, lépe se orientovali v neznámém a zakouřeném terénu 

a v případě potřeby měli potřebné informace pro zvolení bezpečné 

ústupové cesty. Nasazení bezpilotního letounu v Řecku využívali také 

hasičské jednotky ostatních zemí. [42] 

Konkrétním zásahům na území ČR je věnována blíže pozornost v kapitole 3. 

2.3.1 Srovnání záchranných operací HZS s využitím dronu a bez něj 

Pro srovnání, jak se liší záchranná operace HZS bez dronu a s ním, byly vybrány dva 

zásahy, a to požár katedrály Notre-Dame v Paříži a požár Průmyslového paláce v Praze. 

Samozřejmě každá z těchto mimořádných událostí má svá nesrovnatelná specifika, cílem tak 

není srovnávat a hodnotit postupy vybraných dvou událostí, jakožto ukázat, co konkrétně 

umožňuje využití dronů při záchranné operaci.  

Dle vyšetřovatelů požár v katedrále Notre-Dame v Paříži vypukl v podkroví 

pod střechou v čase 18:18 a následně o dvě minuty později byl spuštěn požární poplach. 

Stráže evakuovaly katedrálu a jedna osoba z hlídky byla vyslána do údajného místa požáru 

na kontrolu, zda se opravdu jedná o požár. Pověřená osoba byla poslána na špatné místo, 

a tak požár nebyl nahlášen příslušnému hasičskému sboru. Po patnácti minutách byla chyba 

odhalena a stráž mířila již na správné místo, kde opravdu probíhal požár. Tato chyba 

zapříčinila volný rozvoj požáru. Příslušný hasičský sbor získal informace o požáru v čase 

18:51. Zasahovalo zde více jak 400 hasičů a dalších 100 zaměstnanců vládních organizací 
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pracovalo na přesunu cenných předmětů do bezpečí. Požár byl primárně zdoláván zevnitř 

budovy, což bylo velmi riskantní pro zasahující hasiče, nicméně se tato cesta zvolila právě 

s cílem minimalizovat škody způsobené hasebními pracemi. Dostatečné množství bylo 

zajištěno z vodního toku Seiny. Hašení pomocí letadel se zde také zavrhlo z důvodů 

zachování struktury budovy a využití helikoptéry bylo velmi riskantní kvůli nebezpečným 

proudům vzduchu. Požár postupoval a v čase 19:50 se zhroutila jedna z věží katedrály. Tento 

fakt donutil, aby se hasiči z podkroví stáhli. Požár se rozšířil také na dřevěnou konstrukci 

uvnitř severní věže, která byla hlavním pilířem pro udržení osmi velkých zvonů. V případě 

zřícení zvonů by se zřítila celá věž a nastalo by tak riziko, že se zřítí celá katedrála. Hasiči 

se v čase 20:30 zaměřili pouze na ochránění věže před požárem, kde zasahovali převážně 

zevnitř věže. V čase 21:45 se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Při zásahu byl 

zraněn jeden hasič a dva policisté. [43] 

Nad celou Paříži je již delší dobu vyhlášena bezletová zóna, i drony značky DJI mají 

ve své aplikaci zařazenou lokaci Paříže mezi zakázané místa. Nicméně drony v rukou policie 

a hasičského záchranného sboru mají výjimku, která jim dovoluje v této oblasti létat. 

Dokonce sama společnost DJI během požáru Notre-Dame deaktivovala veškeré restrikce 

nad městem, aby hasičům usnadnila jejich práci. Již večer kolovaly na sociálních sítích 

fotografie a videa hořící katedrály pořízena bezpilotními letouny. Nicméně hasiči zde 

nevyužívali drony především za účelem informovat širokou veřejnost a média, ale 

pro přesnost hasebních proudů při hašení. Hasiči využili modely DJI Mavic Pro a DJI 

Matrice 210 pro zmapování ohniska požáru. Dokonce mluvčí francouzských hasičů řekl, že 

katedrálu nejspíše zachránily právě drony. Pomocí průzkumu z dronu hasiči mohli lépe 

zaměřit ohniska požárů a lépe cílit proudy vody z žebříků na konkrétní místa. Stěžejním 

problémem byla v tomto případě výška, kdy francouzští hasiči neměli dostatečně vysoké 

žebříky pro hašení z vrchu. Chyběla jim přímá viditelnost, a právě zde drony byly klíčové. 

Drony se využívaly jak pro správnou lokalizaci hasebních proudů, ale také pro dokumentaci 

rozsahu škod a následnou rekonstrukci. [43] 

Podle prvního oznámení krátce po sedmé hodině 16. října 2008 započal požár 

Průmyslového paláce v Praze stánkem v levém křídle. Zhruba po dvou minutách již 

obyvatelé oznamovali, že v plamenech je celé levé křídlo. Do příjezdu první jednotky 

na místo zásahu obdržel KOPIS téměř padesát oznámení. K zásahu byly postupně povolány 

všechny jednotky z celé Prahy. Levé křídlo paláce bylo zasaženo požárem v plném rozsahu, 
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a proto se hasiči snažili uchránit střední část Průmyslového paláce, a oddělit tak hořící část 

od nehořící. Vytvořeny byly tři úseky. V prvním úseku byl požární útok veden z přízemí 

pomocí tří proudů C 52 a terasy, kde pomocí žebříků byly vytvořeny dva proudy B 75. 

Současně také probíhal průzkum v nezasažené části paláce. Druhý úsek byl vytvořen 

přijíždějícími jednotkami na severní straně. Třetím úsekem se stal vnitřní prostor střední 

části paláce, kde byly nasazeny dva proudy C 52 z místní hydrantové sítě. V 19:44 operační 

důstojník vyhlásil zvláštní stupeň poplachu a zřídil štáb velitele zásahu. Cílem všech 

jednotek v jedné fázi požáru bylo zabránit dalšímu šíření ohně za pomocí vytvoření požární 

stěny. V zasažené části postupně docházelo ke zřícení konstrukcí. V čase 20:46 byla 

vyhlášena lokalizace a velitel zásahu konstatoval, že se podařilo uchránit celou střední 

i pravou část objektu. V květnu roku 2009 byl označen vařič v jednom z výstavních stánků 

jako příčina požáru. Odhadnutá škoda byla stanovena na jednu miliardu korun. Tento požár 

byl svým rozsahem a následky zařazen k největším požárům v historii České republiky. [44] 

Díky povětrnostním podmínkám zvládli hasiči celou situaci velmi rychle. Nelze 

jednoznačně definovat, jak moc odlišně by zásah dopadl v případě využití bezpilotních 

letounů, nicméně se dá odhadnout, že právě díky dronům by hasiči měli lepší celkový 

přehled na místě zásahu. Přesnější informace by dopomohly k lepšímu rozmístění sil 

a prostředků. Příslušníci HZS byli přítomní přímo na střeše budovy za účelu průzkumu, 

kdyby jejich opuštění střechy trvalo delší dobu, mohli nastat při tomto požáru také ztráty 

na životech. Pomocí bezpilotních letounů se toto riziko mohlo omezit a průzkum by trval 

kratší dobu. Mezi negativa hasiči hodnotili také velkou přetíženost radiokomunikace 

při organizaci příjezdu jednotek požární ochrany. Využitím živého náhledu z dronu 

při rozmístění techniky a zobrazení celkové situace by tyto problémy eliminovalo. [44] 

2.4 BUDOUCÍ VIZE NASAZENÍ DRONŮ PŘI PRÁCI HZS 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, drony se využívají při práci jednotek 

HZS teprve 14 let. Vzhledem k tomu, že již za takto krátkou dobu se staly významnou 

součástí technické vybavenosti hasičů, lze předpokládat, že jejich významnost časem ještě 

více vzroste. To s sebou může logicky přinést nejen zvýšení četnosti jejich nasazení 

při mimořádných událostech, ale také speciální technologický vývoj přímo zaměřený 

na usnadnění a zefektivnění práce hasičů. Kromě zmíněných výhod, které současné drony 
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přináší (blíže popsáno v kapitole 2.1), se tak do budoucna očekává zejména možnost 

přepravy věcí prostřednictvím bezpilotních letounů, např. se může jednat i o umístění 

systému komprese hrudníku na bezpilotní letoun, a tak docílit kvalitní masáže srdce, přičemž 

záchranáři budou mít prostor pro ostatní, život zachraňující činnosti. U činnosti jednotek 

HZS ve věci přepravy můžeme pomýšlet o využití dronu při zajištění hasební látky. Drony 

by tak mohly pomáhat zajišťovat dálkovou dopravu vody, ať už při pomoci natažení hadic 

na delší vzdálenosti, nebo přímo přepravovat hasební látku pomocí zabudované nádrže. 

Třebaže by toto již technologie dronů umožňovala, brzdí využití tohoto potenciálu současná 

legislativa. [45] 

Další důležitou vizí ve využití dronů je přeprava osob. Tento systém se začal vyvíjet 

se záměrem vyřešení zahlcené dopravy ve větších městech, nicméně se nabízí i využití 

pro přepravu posádky hasičského záchranného sboru na místo zásahu v kratším čase. [46] 

Za nejdůležitější technologický pokrok pro HZS se ovšem pokládá možnost vyvinout 

kompletně autonomního dronu zajišťující hasební práce. Takto zkonstruován dron by 

měl být schopen hasit ve velkých výškách, kde se výšková technika není schopna dostat, 

popřípadě v těžce dostupných místech, kde by drony omezily finanční náklady a riziko 

zranění zasahujících hasičů. [47] Velký důraz se při vývoji klade na slovo autonomní, jelikož 

systém, který by dokázal pracovat bez řízení lidské osádky, vyhledával sám ohniska požáru 

a ty následně likvidoval, by znamenal rychlejší zvládnutí mimořádné události. Současné 

studie se odkloňují od klasického hašení vodou k upřednostnění jiné hasební látky, například 

skupina z Fakulty elektrotechnické ČVUT představila 7. října 2021 nový dron, který 

autonomně vystřeluje hasící kapsle. Dron také prošel cvičením, které probíhalo ve spolupráci 

s HZS Středočeského kraje, přičemž měl bezpilotní letoun za úkol uhasit oheň v opuštěném 

objektu.  Pomocí palubních senzorů a umělé inteligence měl dron detekovat požár a následně 

pomocí speciálního mechanismu vystřelit půlkilovou kapsli. Dron byl sestaven tak, aby 

dokázal vystřelit až šest kapslí najednou. Testování v Brandýse nad Labem ovšem odhalilo 

chyby, které systém stále ještě má. V blízkosti objektů vzniká odraz GPS signálu, který 

komplikuje přesné zaměření místa požáru. [48] 

Autonomní dron by také našel využití při mimořádných událostech spojených 

s únikem nebezpečné látky, a to konkrétně tak, že by sám rozmístil čidla v zasaženém území. 

Touto cestou by zaniklo nebezpečí zranění zasahujících hasičů. [49] 
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE – BEZPILOTNÍ LÉTAJÍCÍ 

PROSTŘEDKY U HZS ČR 

Empirická část diplomové práce se věnuje využití bezpilotních letounů 

ve vybraných HZS ČR. Kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. V první podkapitole jsou 

definovány výzkumný problém a cíl a dále stanoveny výzkumné otázky. Druhá podkapitola 

je věnována metodologii, technice sběru dat, výzkumnému vzorku a sběru dat. 

Ve třetí podkapitole jsou charakterizovány vybrané HZS a jejich struktura. Nejrozsáhlejší 

část, tedy čtvrtá, je zaměřena na popis zkoumaného případu, konkrétně na využití dronů 

u HZS ČR. Zdrojem informací jsou vlastní rešerše založené na webových stránkách 

Požáry.cz [50], interní dokumenty vybraných HZS a polostrukturované rozhovory 

s příslušníky HZS a zaměstnanci firmy DronySIT. 

3.1 VÝZKUMNÝ PROBLÉM, CÍL VÝZKUMU A STANOVENÍ VÝZKUMNÝCH 

OTÁZEK 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku pořízení, nasazení a využití 

bezpilotního letounu u jednotek HZS ČR. Hlavním cílem empirické části diplomové práce 

je komplexní popsání využití bezpilotních letounů u vybraných HZS ČR včetně konkrétních 

příkladů.  

Na základě výzkumného cíle jsem stanovil následující hlavní výzkumnou otázku: 

Jakým způsobem jsou využívány bezpilotní letouny u jednotek HZS ČR? 

Jako dílčí výzkumné otázky byly následně stanoveny: 

• Jaké jsou náklady na pořízení bezpilotního letounu? 

• Jaké jsou jeho takticko-technické charakteristiky? 

• Jaké je potřebné technické zázemí pro nasazení dronů? 

• Jaké jsou nároky na jeho obsluhu? 

• Jakým způsobem probíhá vyhodnocování statistiky nasazení dronů 

při činnostech jednotek HZS ČR? 
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3.2 METODOLOGIE 

Pro účely empirické části byl zvolen kvalitativní výzkum, přičemž jako výzkumná 

metoda byla zvolena případová studie, konkrétně deskriptivní případová studie. Smyslem 

případových studií je zkoumání a porozumění jednoho či více případů ve zkoumané 

problematice. [51] Deskriptivní případová studie se používá „k podrobnému, komplexnímu 

popisu nějakého jevu reálného života v tom kontextu, v němž se běžně vyskytuje a probíhá“ 

[52, s. 121] Vzhledem k tomu, že teoretická část diplomové práce prokázala, že využívání 

dronů při práci HZS je stále poměrně nové téma, tudíž tato oblast zájmu není příliš bohatá 

na studie, je logickým krokem v empirické části sběr vlastních reálných dat vztahující 

se k dané problematice.  

3.2.1 Etika výzkumu 

Při výzkumu jsem postupoval dle Hendlových etických doporučení [53]. 

Před počátkem výzkumu jsem informoval oslovené příslušníky HZS a zaměstnance firmy 

DronySIT o tématu diplomové práce a jejím cíli a o plánovaném průběhu výzkumu. Všichni 

zúčastnění dali před počátkem výzkumu souhlas s účastí, přičemž tento souhlas nikdo ani 

během výzkumných prací nezrušil, ačkoliv jim byla tato možnost nabídnuta. Souhlas byl 

dán pod podmínkou anonymity, která byla při práci zachována. Po celou dobu spolupráce 

s oslovenými příslušníky HZS i zaměstnanci firmy DronySIT jsem dbal na to, aby 

se účastníci cítili v komfortní zóně.  

3.2.2 Technika sběru dat 

Pro kvalitativní výzkum se používají zejména data z rozhovorů, data z pozorování 

a data z dokumentů [51], proto jsem tuto techniku sběru dat také využil. Nejdříve jsem 

analyzoval dokumenty, konkrétně zprávy o zásahu, kde byly bezpilotní letouny využity, dále 

pak články z webových stránek Požáry.cz [50], kde jsou popsány možnosti využití, umístění 

a nasazení bezpilotních letounů u HZS ČR.  

Následně jsem provedl polostrukturované rozhovory s příslušníky HZS 

a zaměstnanci firmy DronySIT, kteří jsou proškoleni jako piloti bezpilotních letounů. 

Rozhovory jsem zvolil za účelem toho, abych zjistil, jak piloti vnímají určité aspekty 

ve způsobech využití bezpilotních letounů u mimořádných událostí, a rovněž s cílem lepšího 
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porozumění analyzovaným dokumentům. „Polostrukturovaný rozhovor obsahuje 

připravené otázky, důsledně a systematicky směřující k identifikaci výzkumných témat“ [51, 

s. 80]. Stanovil jsem tedy základní obsahové schéma a základní otevřené otázky, u nichž 

nebylo podstatné zodpovězení ve stanoveném pořadí. Díky polostrukturovaným otázkám 

měli respondenti více prostoru pro vlastní výpovědi. Otázky byly sestaveny na základě 

poznatků z teoretické části a jsou k nahlédnutí v Příloze 1.  

3.2.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl zvolen adekvátně k výzkumným otázkám. Byly osloveny 

čtyři HZS ČR, konkrétně HZS Libereckého kraje, HZS Jihočeského kraje, HZS 

Jihomoravského kraje a HZS Moravskoslezského kraje, a dále zaměstnanci firmy DronySIT 

s nabídkou zúčastnit se polostrukturovaného rozhovoru. Hlavním požadavkem 

pro uskutečnění rozhovoru bylo absolvování zkoušek pro pilotování bezpilotního letounu 

a aktivní podílení na mimořádné události přímo jako pilot. Tomuto požadavku vyhovělo 

celkem 5 osob, 4 osoby zastupující HZS ČR, každá za jeden z vybraných krajů, a 1 osoba 

zastupující firmu DronySIT. Výzkumný vzorek se tak skládá výhradně z osob, které mají 

přímou zkušenost se zapojením bezpilotního letounu do mimořádné události.  

3.2.4 Sběr dat 

Analýza dokumentů proběhla v říjnu roku 2021, sběr polostrukturovaných 

rozhovorů započal v listopadu roku 2021. V první řadě jsem zjistil prostřednictvím 

rozhovoru s piloty, jakými drony daný hasičský záchranný sbor onoho kraje disponuje. 

Dokumenty, do kterých jsem mohl během výzkumu nahlížet, se nacházely v elektronické 

podobě. Rozhovory, které jsem během výzkumu realizoval s příslušníky HZS, probíhaly 

písemnou a ústní formou. Rozhovory jsem analyzoval pomocí metod otevřeného a axiálního 

kódování. [53] 

3.3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH HZS 

Přednostně byly vybrány kraje, které dle označení generálního ředitelství (dále také 

GŘ) HZS ČR tvoří tzv. opěrné body, konkrétně se jedná o HZS Libereckého kraje, HZS 

Jihočeského kraje, HZS Jihomoravského kraje a HZS Moravskoslezského kraje. Tyto 
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kraje disponují také vyškoleným personálem a v případě potřeby HZS ČR budou 

na stanoveném území provádět letecké práce. Všechny kraje zařazené do opěrných bodů 

obdržely od GŘ HZS ČR bezpilotní letoun DJI Matrice 210, který byl spolufinancován 

z Evropských strukturálních a investičních fondů. Dále se do zařazení opěrných bodů také 

řadí TÚPO (Technický ústav požární ochrany), který také obdržel bezpilotní letoun Matrice 

210. Pro ukázku externího řešení práce s bezpilotními letouny jsem zařadil také HZS 

Plzeňského kraje, který spolupracuje s externí firmou DronySIT. Případ byl tedy 

zkoumán v různých kontextech pro zvýšení validity získaných dat. 

Technický ústav požární ochrany (TÚPO) je organizační součástí Ministerstva 

vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a je zřízen podle §6 odst. 

8 zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru. Hlavní úkoly, které TÚPO plní, 

je koordinace a provádění výzkumu a vývoje požární ochrany, zjišťování příčin vzniku 

požáru v závažných případech, zpracovává požárně technické expertízy o příčinách požárů, 

navrhuje preventivní opatření pro snížení počtu příčin požáru, podílí se na stanovení 

technických požadavků na požární techniku aj. TÚPO pracoval s bezpilotními letouny již 

dříve, první dron DJIF450 byl zakoupen již v roce 2015, přičemž hlavní cíl dronu měl být 

určen pro výcvik nových pilotů. Následně v roce 2017 byl na TÚPO zakoupen další dron 

DJI Inspire, který měl sloužit pro dokumentaci místa požáru za účelem zjišťování příčin 

vzniku požáru. Vzhledem k tomu, že má TÚPO celostátní působnost v oblasti zjišťování 

příčin požáru, lze takto na žádost příslušného HZS využít drony po celé republice. [27] 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále také HZS MSK) 

se skládá z krajského ředitelství a šesti územních odborů (dále také ÚO), kterými jsou ÚO 

Bruntál, ÚO Frýdek-Místek, ÚO Karviná, ÚO Nový Jičín, ÚO Ostrava a ÚO Opava. Celkem 

se na území Moravskoslezského kraje nachází 23 požárních stanic kategorie JPO I. Hasiči 

z Moravskoslezského kraje se díky počtu výjezdů řadí mezi nejvytíženější hasiče 

v republice. V loňském roce vyjížděli hasiči z Moravskoslezského kraje k téměř 25 tisícům 

mimořádných událostí (konkrétně 24 772). Dle vydané ročenky zasahoval HZS MSK 

u 1 695 požárů, 1 711 dopravních nehod, 702 úniků nebezpečné chemické látky, 9 215 

technických havárií a 1 475 ostatních mimořádných událostí. [54] 

V Libereckém kraji je dislokováno celkem deset požárních stanic kategorie JPO 

I., které pokrývají rozlohu 3 163 km2 tak, aby byla zajištěna včasná pomoc. Jmenovitě 
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se jedná o hasičské stanice Liberec, Česká Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí, Jablonec 

nad Nisou, Raspenava, Semily, Turnov, Tanvald, Jilemnice. Tyto stanice jsou dále 

zakomponovány do čtyř územních odborů. [55] 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je složen z krajského ředitelství 

a sedmi územních odborů. Konkrétně se jedná o ÚO České Budějovice, ÚO Český Krumlov, 

ÚO Jindřichův Hradec, ÚO Písek, ÚO Prachatice, ÚO Strakonice a ÚO Tábor. [56] 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se z hlediska vnitřní struktury 

člení na ředitelství HZS Jihomoravského kraje, územní odbory a jednotky HZS. V čele HZS 

Jihomoravského kraje je ředitel plk. Ing. Jiří Pelikán. Územní odbory v Jihomoravském kraji 

jsou rozděleny do sedmi odborů, jmenovitě se jedná o ÚO Blansko, ÚO Brno-město, ÚO 

Brno-venkov, ÚO Břeclav, ÚO Hodonín, ÚO Vyškov a ÚO Znojmo. V kraji se nachází 

celkem 612 jednotek PO, z toho je 26 jednotek HZS JmK JPO I., 12 jednotek JPO II., 174 

jednotek JPO III., 3 jednotky JPO IV, 390 jednotek JPO V. a 7 jednotek JPO VI. [57] 

3.4 VYUŽITÍ DRONŮ U HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje využívá drony od roku 2019. 

Konkrétně se bavíme o třech modelech od výrobce DJI, jmenovitě DJI Matrice 210, DJI 

Mavic 2 ZOOM a také DJI Mini. Drony jsou lokalizovány na centrální stanici v Ostravě-

Zábřehu. Největší dron DJI Matrice 210 RTK byl pořízen GŘ HZS a dodán hasičům 

z Moravskoslezského kraje díky již zmíněnému fondu Evropské unie. Celková pořizovací 

cena včetně veškerého příslušenství byla cca 1 200 000 Kč. Tento dron byl prvním 

bezpilotním prostředkem v kraji v rukách hasičů. Následně se až vedení HZS MSK 

rozhodlo, že přikoupí také menší bezpilotní letouny, konkrétně DJI Mavic 2 ZOOM a DJI 

Mavic Mini pro školení pilotů a pro dokumentární účely.  

Drony nejsou uskladněny na žádném vozidle, tudíž při vyžádání velitele zásahu 

o zaslání bezpilotního letounu na místo mimořádné události musí jednotka drony naložit 

a dorazit na místo určeným vozem. Nejčastěji se jedná o dopravní automobil typu Sprinter, 

nebo osobní automobil určen pro přepravu osob. Drony jsou uschovány v technické 

místnosti a uloženy v přepravním kufru pro zabránění poškození při transportu na místo 

zásahu. S drony manipulují pouze piloti, kteří mají úspěšně složené zkoušky ÚCL, a jsou 

tak oprávněni s drony zacházet. Tito piloti museli absolvovat způsobilost v podkategorii 
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provozu A2. Primárně jsou určeni piloti z řad stávajících příslušníku sloužící pohotovosti 

KIS a osob sloužících na vozidle PPLA. Nyní jsou na centrální stanici celkem tři proškolení 

piloti, kteří jsou v případě nutnosti kontaktováni a povoláni na MÚ. Dosavadní systém tedy 

pokrývají pouze dvě směny. Do budoucna se předpokládá, že proškolený pilot se bude 

nacházet na každé směně, a tak bude pokryta nepřetržitá pohotovost.  

Údržba dronů je velice jednoduchá. V případě, že dron jednou za týden nevzletí, 

měla by se udělat kontrola baterií a jejich nabití. Bezpilotní letouny by se měly také udržovat 

v aktuální verzi softwaru. Pokud jednotka s dronem vyjede na místo zásahu, pilot by měl 

před vzletem vždy udělat vizuální kontrolu dronu. Následně také po přistání by se do 

pilotního deníku mělo zaznamenat pár důležitých informací, jako je doba letu, průběh letu, 

čas a místo létání. 

Drony byly nasazeny prozatím u třech mimořádných událostech 

v Moravskoslezském kraji, které budou blíže popsány v následujících podkapitolách  

3.4.1 – 3.4.3. K úspěchům HZS MSK se také řadí použití dronů na misi v Řecku, které se 

podrobně věnuje podkapitola 3.4.4. HZS MSK používá drony nejen při mimořádných 

událostech, ale také při nejrůznějších cvičení hasiči, např. pro dokumentaci cvičení, nebo 

pro vlastní zlepšení ovládání dronů. Celkem piloti s bezpilotními letouny vzlétli  

na 15 cvičení. 

3.4.1 Požár autovraku v Ostravě-Vítkovicích 

Prvním zásahem v kraji, kde byl dron nasazen se stal požár šrotiště dne 10. 5. 2021, 

kde byl vyhlášen zvláštní stupeň. Dne 10. 5. 2021 v 7:53 byl Krajskému operačnímu 

a informačnímu středisku Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KOPIS) 

nahlášen požár autovraku v Ostravě-Vítkovicích na ulici Halasova č. p. 999.  

První stupeň požárního poplachu povolal na místo celkem pět vozů, tři ze stanice 

Ostrava Fifejdy (II. výjezd Cas 20, Cas 30 T815, PPLA) a dva vozy z centrální stanice 

Ostrava Zábřeh (1. vůz a AŽ 30). Do příjezdu hasičů prováděli zaměstnanci hašení 

dostupnými prostředky. První jednotka se dostavila na místo zásahu v 8:01, kdy bylo pomocí 

průzkumu zjištěn masivní vývin kouře. Velitel zásahu při příjezdu žádal o další síly 

a prostředky, konkrétně o velkoobjemové cisternové stříkačky 30. Na začátku hasebních 

prací hasiči rozvinuli dvě bojové rozvinutí – jedno z východní strany, odkud stanice HS2 
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rozvinula dva proudy C, a jedno ze západní strany, odkud dvěma proudy C hasila jednotka 

z HS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že hořela recyklační linka na zpracování autovraků 

a dalšího odpadu. Požárem byly také zasaženy vnější technologie recyklační linky, 

dopravníkový pas, hromada autovraků o rozloze zhruba 20 x 20 m a výšky 12 m. Požárem 

byla zasažena odhadem 1/3 vraků. Velitel zásahu rozdělil místo na dva požární úseky, 

přičemž úsek západní strany požár autovraků hasil CAS 20 HS1 a CAS 32 z SDH Radvanice 

a úsek východní části areálu měl na starosti CAS 20 HS2, AŽ 30 HS1, CAS 30 HS2 a CAS 

30 HS6. Dle možností se využívalo pěnidlo v podobě smáčedla, střední a těžké pěny. 

Dostatek hasebních látek byl zajištěn pomocí kyvadlové dopravy pomocí CAS a odběru 

požární vody z hydrantu. V 8:15 se na místo dostavil velící důstojník, který v čase 8:19 

přebral post velitele zásahu a v tomto čase také nastal 2. stupeň požárního poplachu. Velitel 

zásahu podal žádost o vrtulník PČR a dal rozkazy ke zřízení plnícího stanoviště zhruba 

ve vzdálenosti 400 m od místa požáru. V časovém horizontu mezi 8:15 – 9:00 na místo 

přijely další posilové jednotky, celkem 14 jednotek z Ostravy a okolí. Na místo také přiletěl 

vrtulník PČR z HZS Brno Lidická. 

V 8:49 přijel na místo krajský řídicí důstojník a v 9:10 přebral pozici velitele 

zásahu. Vyhlásil se 3. stupeň požárního poplachu a následně také zvláštní stupeň poplachu. 

Zřídil se štáb velitele zásahu a náčelníkem štábu se stal velící důstojník. Na místo je v tomto 

okamžiku také povolán dron ze stanice HS1 pro provádění leteckého průzkumu, pěnidlový 

kontejner, AP HS Nošovice a HS letiště Mošnov, 10x CAS30 mimo ÚO Ostrava, CZC 40 

a CV 40 ZÚ HZS ČR (Hlučín) a chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm. Štáb tak 

reorganizoval místo zásahu na první a druhý úsek, kdy druhý úsek byl povýšen na sektory 

s úseky dva, tři a čtyři. 

V první úseku probíhaly vnější hasební práce skrz čtyři proudy C a tři proudů B 

pomocí lafetových proudnic. V této oblasti také probíhala spolupráce s pracovníky SPV 

RECYCLING, kteří rozebírali autovraky kolovými nakladači. Ve spodní části hromady 

autovraků docházelo díky vysokým teplotám k vpečení vraků do betonové plochy. Tento jev 

znemožnil úplné rozebrání, a proto tuto část hasiči hasili pomocí těžké a střední pěny. 

Druhý úsek byl postupným dojezdem požadované techniky reorganizován 

na sektor, který byl rozdělen do dvou úseků. V jednom z těchto úseků probíhaly stávající 
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hasební práce technologie dopravníkového pásu a hromady uložených plastových tonerů 

pomocí tří proudů C a aplikace střední a těžké pěny. V druhém úseku byly prováděny hasební 

práce pomocí dvou kusů výškové techniky (AP), která aplikovala střední a těžkou pěnu 

na uskladněné hromady vraků. 

Ve čtvrtém úseku bylo zřízeno plnící stanoviště pro vrtulníky. Na místě kooperovali 

po příletu druhého vrtulníku HELI4U celkem dva vrtulníky. Celkem provedli 105 shozů 

pomocí bambivaku, kdy 75 shozů učinil vrtulník PČR a 30 shozů vrtulník HELI4U. Zde 

byly připomínky a kritika ze strany LS PČR na komunikaci a kooperaci těchto dvou 

vrtulníků. 

 

Obr. 2: Rozmístění sil a prostředků na místě zásahu 

Zdroj: Google maps, vlastní úprava 

V 14:16 došlo k předání zprávy o lokalizaci na KOPIS a následně ke snížení stupně 

požárního poplachu na druhý. V 15:00 byla činnost 4. úseku ukončena a v rozmezí od 15:00 

do 20:00 se prováděly dohašovací práce. V 21:13 velitel zásahu zrušil úseky a došlo 

k předání místa události veliteli III. výjezdu HS1. Od 21:00 do 6:00 byl na místě zřízen 

monitoring prostoru a pravidelné prolévání vodou. V 6:11 byla ohlášena likvidace požáru. 

Celkem zde bylo použito 1x automobilová plošina do 30 m, 4x KHA,  

2x automobilová plošina do 40 m, 1x přenosná elektrocentrála se spalovacím motorem,  

1x automobilová plošina nad 40 m, 1x skříňový kontejner, 4x automobilový nosič 

kontejnerů, 3x nákladní automobil do 3 500 kg, 1x automobilový žebřík do 30 m, 3x osobní 
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automobil, 7x CAS 20, 2x PPLA, 17x CAS 30, 2x TA, 15x CAS 32, 1x účelový automobil 

do 3 500 kg, 2x CAS 40, 2x VA, 4x DA 15, 2x vrtulník, 2x VYA, 1x vyšetřovací automobil. 

Bylo použito 2 116 900 l vody, 5 245 l pěnidla a 16 250 kg smáčedla. 

Za negativum v tomto zásahu lze označit velké množství hadic v prostoru zásahu. 

Tento fakt zapříčinil chaos na místě zásahu v dopravě hasební látky a také zapříčinil zničení 

několika hadic. Dalším negativem při této mimořádné události byla špatná komunikace 

na čtvrtém úseku, kde vázla komunikace mezi piloty vrtulníků, a tak i jejich kooperace 

při hašení ve stejný okamžik. Také pilot dronu dostal pouze informaci, že v případě vzletu 

vrtulníku se musí co nejrychleji s dronem snížit na co nejnižší výšku, aby nepřekážel v letu 

vrtulníku. Pozitiva, která zapříčinila lepší zvládnutí situace, byla odlehlá lokalita, dobrá 

dostupnost, dostatek hasební látky skrz kyvadlovou dopravu, využití dronu pro monitoring, 

využití CZS 40 a v neposlední řadě také spolupráce se zaměstnanci firmy. Příčinou vzniku 

požáru dle zprávy zajišťovatele příčin požáru byla jiskra z dopravníkového pásu. 

Hasiči na místě zásahu využili bezpilotní letoun DJI Mavic 2 ZOOM především 

pro dokumentární účely. Problémem, který zde pilot bezpilotního letounu musel řešit, byla 

komunikace při koordinaci létání s policejními vrtulníky. Komunikace vázla a hasiči měli 

nařízeno nelétat v oblasti, pokud ve vzduchu bude policejní vrtulník. Záběry, které byly 

pořízeny, hasiči následně využili také při „debriefingu“ pro zhodnocení postupu složek IZS, 

umístění techniky, sepsání zprávy o zásahu, nebo také pro vyšetřovatele příčin požáru. 

3.4.2 Požár autovrakoviště ve sběrně Trojek 

Dalším zásahem, u kterého byl použit bezpilotní letoun byl požár autovrakoviště 

ve sběrně Trojek. Zpráva o požáru průmyslového objektu byla podána 5.7. 2021 v 2:41 

na ulici Nákladní č.p. 239 v Ostravě Mariánských Horách. Specifikaci byla informace, že 

ve sběrně Trojek bouchla sada kyslík a acetylén. 

Pokud bychom hovořili o charakteristice objektu, jednalo se zhruba o 20 000 m2, 

kde se převážně vyskytují autovraky a šrot. V areálu se nachází také jedna větší skladovací 

hala a pár administrativních budov (viz Obr. 3). 
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Obr. 3: Místo zásahu 

Zdroj: Google maps, vlastní úprava 

Dle videozáznamu na označeném místě (Obr. 4) ve 2:20 bouchla sada acetylén 

a kyslík. Prakticky uprostřed areálu se rozhořela hromada kovového šrotu a celá událost byla 

nahlášena ostrahou objektu. Ve 2:41, kdy byla událost ohlášena, byl vyhlášen první stupeň 

poplachu, přičemž na místo vyjelo celkem sedm jednotek (VDO, 1. vůz, II. výjezd, PPLA, 

AŽ 30 z HS2, dále CAS 30 z HS6 a CAS 32 z JSDH Radvanice). Již během jízdy proběhla 

žádost o navýšení sil a prostředků (primárně velkoobjemové CAS, KHA, AP z HS6). 

Ve 2:48 se na místo dostavila první jednotka, která začala s bojovým rozvinutím čtyř hadic 

C a jednou hadici C s pěnidlem (smáčedlo). Průzkumem se zjistilo, že se jedná o požár dvou 

hromad kovového šrotu, první o ploše zhruba 20 x 20 m a 6 m vysoké, druhá o rozloze  

30 x 50 s 15 m výškou. Mimo ostrahu se nikdo v areálu nenacházel, dokonce ani dva 

pracovníci, kteří prováděli pálící práce (opustili místo požářiště bez vysvětlení a ve spěchu).  
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Obr. 4: Označení místa vzniku požáru 

Zdroj: Google maps, vlastní úprava 

V čase 3:22 přebral velení zásahu VDO a rozdělil místo na tři úseky. Prvním 

úsekem se stala jižní strana hořících hromad, kdy hasební práce vedl velitel 1. vozu z HS2. 

Druhým úsekem byla označena severní strana hořících hromad pod vedením velitele II. 

výjezdu z HS2. Ve druhém úseku byly postupně také nasazeny dvě automobilové plošiny, 

každá s jedním lafetovým proudem. Třetím úsekem se stal prostor na ul. Nákladní 

před areálem, kde probíhala kyvadlová doprava vody. Na začátku se při hasebních pracích 

používalo pěnidlo, později se ale používala pouze voda z důvodu lepšího chladivého efektu. 

V čase 4:05 velitel zásahu informoval krajského řídícího důstojníka o aktuálním stavu 

a žádal další síly a prostředky. Řídící důstojník v čase 4:20 přijel na místo a přebral velení 

zásahu, kdy se také zvedl požární stupeň na druhý. V 4:28 hasiči vybavili obsluhu 

drapákových nakladačů (zaměstnanci firmy) dýchacími přístroji z důvodu silného 

zakouření. Zaměstnanci začali nakládat materiál na vozy a odvážet pryč z důvodů vytvoření 

proluk. V 4:30 byli také informování obyvatelé na sídlišti Fifejdy, primátor SMO a starosta 

MěOb Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Na místě byla také přítomná PČR a MP 
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pro řízení kyvadlové dopravy v ul. Nákladní. Ve stejném čase byl také povolán dron HZS 

pro monitoring a dokumentaci celé mimořádné události. V 4:41 byl vyhlášen třetí stupeň 

poplachu a také odeslaná žádost o posilovou jednotku ze ZÚ, která v 4:47 přijela na místo 

s CAS 40. V 5:26 se na místo dostavila také chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm. 

V 6:02 bylo informováno Povodí Odry, Česká inspekce životního prostředí se žádostí 

o přítomnost na místě mimořádné události. K monitoringu řeky byl zde využit především 

bezpilotní letoun HZS, který monitoroval stav řeky, vodní tok, a především pěnu na hašení, 

která se dostávala do vodního toku. Byl také odebrán vzorek z vody, do něhož ústí 

kanalizace z areálu a následně také vzorek před areálem k porovnání. V sedm hodin bylo 

zahájeno postupné střídání hasičů. V 7:50 byl zahájen monitoring ovzduší CHL HZS MSK, 

který byl zvolen až po katastr města Bohumín. Nebyly naměřeny žádné zvýšené, nebo 

nebezpečné koncentrace zplodin hoření.  

 

Obr. 5: Rozložení na místě zásahu 

Zdroj: Google maps, vlastní úprava 

Předání velení zpět VDO nastalo v 19:53, kdy status lokalizace byl odeslán v 19:58. 

Likvidace požáru byla 6. 7. 2021 v 2:25. Na místě zasahovaly jednotky z HZS Ostrava – 

Zábřeh, HZS Ostrava – Fifejdy, HZS Ostrava – Slezská, HZS Ostrava – Přívoz, HZS 

Frýdek-Místek, HZS Nošovice, HZS Nový Jičín, HZS Opava, ZÚ HZS Hlučín, CHL MSK 

Frenštát p. R., SDH Antošovice, SDH Bohumín - Starý Bohumín, SDH Brušperk, SDH 
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Dobratice, SDH Heřmanice, SDH Hlučín – Darkovičky, SDH Hošťálkovice, SDH Hrabová, 

SDH Klimkovice, SDH Koblov, SDH Kopřivnice, SDH Krásné Pole, SDH Krmelín, SDH 

Kunčičky, SDH Martinov, SDH Michálkovice, SDH Muglinov, SDH Nová Ves, SDH 

Palkovice, SDH Petřkovice, SDH Plesná, SDH Příbor, SDH Pustkovec, SDH Radvanice, 

SDH Rychvald, SDH Stará Bělá, SDH Stará Ves m. Ondřejnicí, SDH Studénka, SDH 

Svinov, SDH Šenov, SDH Šilheřovice, SDH Štramberk, SDH Třebovice, SDH Vratimov, 

SDH Zábřeh. Celkem tedy na místě byla použita technika: 3 ks Automobilová plošina, 1ks 

Automobilový žebřík, 15ks CAS 20, 17ks CAS 30, 20ks CAS 32, 1ks CAS 40, 3ks KHA, 

7ks Automobilový nosič kontejneru, 2ks PPLA, 7ks DA 15, 8ks ostatní (Autobus, VEA, TA, 

VYA, NA, OA). 

Příčina vzniku požáru byla stanovena na svařování – řezání (acetylén a kyslík), 

přičemž bylo použito nevhodné místo pro svařovaní mimo určenou kóji. Dvě osoby 

původem z Gruzie, kterým již skončila víza a měli být již v Polsku na jiné práci, zapříčinili 

vznik požárů díky odletu jisker a sálavého tepla. Škoda byla vyčíslena na 0 Kč, jelikož 

se jednalo a šrot a vraky vozidel. Celkem se na zásahu použilo 3 504 400 l vody a 6 000 l 

pěnidla. 

Hlavním pozitivem zásahu bylo dostatečné množství CAS, funkční kyvadlová 

doprava, dobrá a rychlá komunikace s firmou (díky strojům se tak vytvořily proluky), 

ochránění haly, využití bezpilotního letounu a především fakt, že se celý zásah obešel 

bez zranění či usmrcení. Negativem na místě zásahu bylo chaotické vedení hadic na místo 

zásahu (viz Obr. 6), dlouhé ustavení výškové techniky, občasné problémy KHA s pěnou 

a střídání hasičů, kdy první rotace proběhla bez obstarání stravy pro zasahující hasiče. 

Hasiči u této mimořádné události nasadili již dva bezpilotní letounu, DJI Matrice 

a DJI Mavic 2 Zoom. Při tomto zásahu drony pomáhaly při zjišťování ohnisek požárů, 

ale především při monitorování vodního toku, do kterého šla pěna z hašení. Pilot pomocí 

dronu zajišťoval informace, kam vodní tok směřuje a také jak daleko se pěna dostává.  
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Obr. 6: Chaotické uspořádání hadic 

Zdroj: interní zdroje HZS MZK 

3.4.3 Monitoring úhynu ptactva s ptačí chřipkou 

Posledním zásahem, kde byly drony nasazeny v MSK byla mimořádná událost 

19. 11. 2021 zaměřena na monitoring úhynu ptactva (konkrétně labutí) s ptačí chřipkou. 

Hasiči mohli tak pomocí DJI Matrice a DJI Mavic 2 ZOOM zmapovat rozsáhlé území 

Doubravice na Hulíně. Zde se hasičům osvědčila optika Zenmuse Z30 s 30x optickým 

zoomem, kterou v předchozí době nevyužívali a díky které mohli detailně prozkoumat 

danou oblast. 

3.4.4 Mise HZS MSK do Řecka 

Jednou z nejvýznamnějších událostí, kde byly drony z řad HZS MSK využity, je 

jednoznačně mise do Řecka. Hasiči z celé České republiky vyjeli na pomoc s lesními požáry 

do Řecka v oblasti Arkádie, na ostrově Peloponés. Jeden z příslušníku HZS MSK byl také 

proškolený pilot a s sebou na tuto misi vzal bezpilotní letoun DJI Mavic 2 Zoom. Dron 

měl zásadní vliv při hledání ohnisek požárů, zjišťování případné únikové cesty, nebo 

zmapování oblasti. Dle slov pilota, který v Řecku létal, byl při takovém druhu mimořádné 

události dron významnou pomocí při zvládnutí lesních požárů. Dron sice neměl 

termokameru, nicméně díky své rychlosti, dosahu signálu a velikosti mohl pilot 

zkontrolovat rozsáhlou plochu a vyhodnotit, kde je potřeba nasadit vodní proudy. DJI 

Mavic 2 Zoom v prašném prostředí fungoval bezchybně, dokonce byl využíván i pro hasiče 
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z jiných zemí, kteří na místě pomáhali také. Pilot před vzletem o nasazení bezpilotního 

letounu informoval místního zástupce z řad řeckých hasičů, který udělil ústní souhlas.  Pilot 

nijak nekomunikoval s místní leteckou službou a v případě zpozorování jiného letounu 

se s dronem dostal do malé výšky, nebo se vrátil na místo vzletu. Hlavní výhodou dronu byla 

jeho velikost a skladnost.  

Zpráva do pozemní hasičské jednotky v souvislosti s lesními požáry na území 

Řecka dorazila 6. srpna 2021 po jedenácté hodině. Žádost šla standartní cestou skrz Operační 

a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie. Na úplném začátku bylo zapotřebí 

vytipovat konkrétní techniku, která by byla pro tuto misi nejvíce vhodná, dále zajistit 

potřebné dokumenty pro průjezd tranzitními zeměmi, ubytování na trase a celkovou strategii 

přepravy. 

Následující den, 7. srpna 2021, se před devátou hodinou ranní shromáždilo 

36 hasičů a 15 motorových vozidel s dvěma přívěsy. Toto uskupení utvořilo tzv. odřad 

v podobě jednotky MV – GŘ HZS ČR. Velitelem jednotky byl jmenován kpt. Richard Franc 

a zástupcem Lukáš Kmec. Jednotka se po přečtení rozkazu generálního ředitele v 10:45 

vydala do řeckých Athén. Cílovým místem českého odřadu byla oblast Arkádie 

na poloostrově Peloponés. Cesta trvala přibližně 52 hodin včetně šestihodinové pauzy 

na odpočinek v hlavním městě Bulharska, Sofii. 

Odřad byl soustředěn řeckou stranou do vesničky Doxa, kde hasiči dorazili 

v pondělí krátce po dvanácté hodině. Po příjezdu část jednotky začala s budováním 

základního tábora a další část odřadu začala okamžitě s hasebními pracemi. Velitelé vyrazili 

na obhlídku prostředí. Zhruba v osm hodin večer byly hasební práce ukončeny a jednotka 

se vrátila do základního tábora. Druhý den hasiči dokončili základní tábor a prováděli 

hasební práce až do osmé hodiny večerní. Jednotka byla soběstačná, nezatěžovala místní 

infrastrukturu a doplňovala pouze zásoby vody a palivo. Kolem poledních hodin se rychle 

změnily povětrnostní podmínky, a v důsledku silného větru, který dosahoval místy  

až 80 km/h, došlo k rozhoření řady ohnisek požáru. Velitel rozhodl o taktickém ústupu 

jednotky, neboť do místa zásahu vedla jediná přístupová cesta obklopená vegetací, která 

navíc rovněž začala hořet. Návrat do údolí tedy probíhal za ztížených podmínek i kvůli 

průjezdu požářištěm. Při tomto taktickém ústupu hasiči využívali právě bezpilotní letoun, 
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díky kterému volili nejlepší cestu úniku. V údolí následně hasiči znovu zahájili hasební 

práce, protože se k nim blížila fronta požáru. Hasičům se podařilo uchránit zhruba třicet 

budov před požárem. Práci v obci Dafni ukončili zhruba okolo osmé hodiny večer. 

Následovalo dotankování potřebného paliva a načerpání hasební vody. Poté se jednotka 

vrátila do základního tábora. 

Další den se odřad shromáždil u požární zbrojnice v obci Dafni, kde dostali 

od vedení řeckých hasičů úkoly na celý den. Hlavním cílem bylo uchránit budovy ve vesnici 

Lotis a sousedních dvou vesničkách. Hasiči převážně vyhledávali a hasili ohniska požáru 

na frontě šíření, káceli a odklízeli stromy, které by požár mohly přenést. Činnost vyhledávání 

ohnisek požáru jim zásadně pomohl bezpilotní letoun, díky kterému mohli pokrýt větší 

oblast, a měli tak potřebné informace o šíření požárů. Ve večerních hodinách velitel 

odřadu obdržel zprávu, že základní tábor odřadu může být v ohrožení, a proto také rozhodl 

o preventivní redukci tábora a přípravu na případný přesun. 

Následující den hasiči dostali za úkol hasit lesní požáry na zalesněných kopcích 

u obce Kalliani. Lokalizace a likvidace potencionálně nebezpečných míst přenosu požáru 

zabránily rozšíření požáru směrem k obydleným oblastem. Hasiči měli k dispozici také tři 

vrtulníky pro případné hašení ze vzduchu. Kromě řeckých kolegů odřad navázal spolupráci 

také s hasiči z Francie. Při návratu do základního tábora ve večerních hodinách se na místo 

také dostavil servisní tým z TATRA trucks a THT Polička pro zhotovení servisní kontroly 

vozidel.  

Následující den odřad pokračoval ve stejné oblasti jako minule, v hlubokém údolí 

pod obcí Kalliani, prováděli průzkum v nepřístupném terénu. Hasiči zde využívali 

motorových pil pro vytváření průseků sloužící k lepší průjezdnosti techniky. Situace 

se začala uklidňovat natolik, že některé týmy se již vraceli zpět domů. 

Jednotka pokračovala 14. 8. 2021 ve stejné oblasti pod obcí Kalliani. V tento den 

také pilot prováděl monitorování terénu pro francouzské kolegy, kdy následně také 

navigoval vrtulníky a letadla pro shoz vody. Zhruba tři kilometry západně od Kalliani 

pilot pomocí dronu objevil tři nová ohniska požáru, přičemž byla vyžádaná letecká 

podpora, která zlikvidovala ohnisko požáru. Večer se jednotky vrátily do základního tábora 

kolem sedmé hodiny a začaly s přípravou na zpáteční cestu. Cesta zpět byla rozvržena na tři 



42 

 

dny s přespáním v Sofii a Szegedu. Po příjezdu hasiče přivítal ministr vnitra Jan Hamáček 

a generální ředitel HZS ČR genmjr. Vladimír Vlček.  

Bezpilotní letoun DJI Mavic 2 Zoom toto nasazení v Řecku zvládl bez jediné 

újmy. Dron po vrácení z mise se pouze zaslal do servisu, kde se nechal kompletně vyčistit 

od prachu a nečistot. Jedním z bodů, které následně piloti prodiskutovali po návratu bylo 

množství baterií. Hasiči měli k dispozici pouze dvě baterie, kdy toto množství 

při neschopnosti nabíjet v terénu druhou baterii nebylo dostačující. Po této události HZS 

MSK nakoupil zásobu baterií pro tzv. nepřetržité létání. 

Na území Řecka celkem pomáhalo více jak 1 300 hasičů z 22 zemí. Podle slov 

velitele jednotky kpt. Richarda France, pomoc Řecku měla jednoznačně smysl. Hasiči 

na poloostrově přímo uchránili desítky budov před požárem, včetně například místní 

hasičské zbrojnice se skladem pohonných hmot. 

3.5 VYUŽITÍ DRONŮ U HZS LIBERECKÉHO KRAJE 

Liberecký kraj v roce 2020 vybavil svou hasičskou garáž o bezpilotní letoun značky 

DJI Matrice 210 RTK. Celková pořizovací cena včetně příslušenství se vyšplhala 

k 1 200 000 Kč, je třeba ale dodat, že tyto náklady byly spolufinancovány opět z prostředků 

strukturálních a investičních fondů EU v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského 

záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“.    

Dron je umístěn na hasičské stanici v Liberci, kde je uložen v přepravním kufru 

s polstrováním. V tomto kufru je uloženo také veškeré příslušenství potřebné k letu. Stálé 

umístění na vozidle dron nemá. Doprava na místo zásahu se nejčastěji realizuje pomocí 

osobního automobilu. V současnosti probíhá také výcvik pilotů formou cvičných letů, ale 

také v rámci taktických cvičení či při zásahové činnosti. 

Hlavním uplatnění má dron Matrice 210 RTK v rukách hasičů Libereckého kraje 

jednoznačně v zásahové činnosti, kdy byl využit dle tiskové zprávy z března 2022 u čtyř 

mimořádných událostí. Konkrétně se jedná o požár lesu v Tuhani dle 18. 4. 2020, destrukce 

domu v Liberci 14. 9. 2020, požár skladu munice v Bílině 15. 9. 2020 a požár průmyslové 

haly v Chrastavě 26. 2. 2021. 
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3.5.1 Destrukce domu v Liberci 

V Liberci na ulici Nová došlo 14. 9. 2020 k narušení statiky dvoupodlažního 

rodinného domu a následné zřícení několika zdí. Jednalo se o dvoupodlažní rodinný dům 

postaven v minulém století v obydleném prostoru. V okolí domu se nacházela restaurace, 

základní škola i ubytovna. Při příjezdů hasičů bylo nalezeno všech pět osob, které obývaly 

objekt v bezpečí venku. Hasiči v první řadě zabezpečili prostor a ohraničili místo zásahu, 

aby se do objektu nebo do jeho blízkosti nikdo nedostal. Byly také uzavřeny veškeré přívody 

energie. Do objektu byl zákaz vstupovat, protože při probíhajícím zásahu stále postupně 

odpadávaly zdi domu. Velitel zásahu si proto povolal bezpilotní letoun, díky kterému 

následně mohl provést průzkum místa zásahu bez ohrožení života hasičů. Také se 

na místo dostavil psycholog z řad hasičského záchranného sboru na pomoc s PTSD. 

Po průzkumu a diskusi se zástupci statiků stavebního úřadu bylo přistoupeno k demolici 

objektu. Strhnutí budovy bylo prováděno pomocí speciální techniky Záchranného útvaru 

HZS ČR, kdy se přistoupilo i k opatřením pro snížení prašnosti v okolí pomocí zkrápění 

sutin vodními proudy. Celkem na místě události zasahovalo pět jednotek, konkrétně HZS 

Libereckého kraje stanice Liberec, Záchranný útvar HZS ČR, JSDHO Karlinky, Růžodol 

a Machnín. 

3.5.2 Požár průmyslové haly v Chrastavě 

Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje obdrželo 26.2.2021 

ve 12:40 zprávu o požáru haly na výrobu a uskladnění polyuretanových výrobků. Hala 

se nacházela v průmyslové zóně obce Chrastava kousek od vlakového nádraží. Při příjezdu 

hasiči zahájili prvotní průzkum s cílem zjištění, zda se v objektu nenachází ohrožené osoby. 

Objekt byl silně zakouřen a tento fakt velice ztěžoval hasičům průzkum. Prvním úkolem 

pro složky HZS bylo zabránit rozšíření požáru na nádrže s látkami, ze kterých se polyuretan 

vyrábí. Po příjezdu krajského ředitele Libereckého kraje, který také převzal velení zásahu, 

byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a na místo bylo povoláno dalších dvacet jednotek 

požární ochrany. Požár dosahoval velkého rozsahu, a proto bylo zapotřebí povolat další 

jednotky požární ochrany i z okolních krajů. Místo zásahu bylo rozděleno na tři hasební 

úseky a místo pro čerpání vody. Pro zvládnutí situace bylo nasazeno jedenáct vodních 

proudů, speciální hasivo, výšková technika a stovka hasičů. Po celou dobu zásahu byl 
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bezpilotní letoun HZS LK ve vzdušném prostoru, kde monitoroval rozsáhlou plochu, 

která dosahovala více jak 6 000 m2.  

V 17:25 velitel zásahu podal zprávu na KOPIS ohledně lokalizace požáru. Na místo 

se také dostavil statik, který měl určit stabilitu objektu. Vstup do vnitřních prostor hal byl 

zakázán z nařízení statika. Jednotky se po lokalizaci požáru značně zredukovali a hasiči, 

kteří zůstali na místě události, prováděli celou noc dohašovací práce. Po poledni 27. 2. 2021 

se vrátili na místo vyšetřovatelé příčin požárů HZS ČR a Policie ČR. Místo zásahu bylo 

zástupci firmy písemně předáno v odpoledních hodinách. Výší škody se bude tento požár 

v Libereckém kraji letos řadit mezi ty největší. 

3.6 VYUŽITÍ DRONŮ U HZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Dron má stabilní umístění na požární stanici v Brně Lišni. Jedná se o další stanici 

z opěrných bodů a piloti s dronem mohou vyjíždět také do Zlínského kraje, Pardubického, 

Vysočiny a části Olomouckého kraje, nicméně konkrétní rozdělení oblastí pro jednotlivé 

opěrné body GŘ HZS neurčilo. Pro správné zvolení modelu dronu byla vytvořena speciální 

skupina tvořena zástupci z krajů JMK, MSK, Libereckého, Jihočeského a zástupci GŘ HZS. 

Celkově se kladl důraz na úplnost bezpilotního letounu s propracovaným softwarem. 

Důležitými body, na které skupina hleděla, byla stabilizace dronu v nepříznivých 

povětrnostních podmínkách, výdrž baterie ve smyslu „nepřetržitého provozu“ (návaznost 

na dostatek baterií), kamerový systém, ať už se bavíme o zoomu, nebo termokameře. Dron 

DJI Matrice 210 RTK byl pořízen stejně jako u jiných opěrných bodů z dotací EU konkrétně 

IROP, které GŘ HZS vyhrálo. HZS Jihomoravského kraje vlastní ještě bezpilotní letoun 

značky DJI modelu Phantom 4, který slouží převážně pro zácvik nových pilotů. 

Technické zázemí je ve vozidle VW Transporter, který je uzpůsoben pro uložená 

bezpilotního letounu. Vozidlo je uzpůsobeno pro práci s videem, monitoring a práci 

s dronem. Celá zádní část vozidla je proto určena pro bezpilotní letoun a přední část je 

navržena pro následnou postprodukci. 

Co se týče nasazení dronu, bezpilotní letoun DJI Matrice 210 RTK se využil 

u jednoho zásahu pro dokumentaci místa dopravní nehody cisternové automobilové 

stříkačky v rámci ÚO Brno pro účely PČR. Tento zásah komplikoval déšť a vlhko, kdy se 

pilot musel vypořádat s kapkami vody na čočce, ale i tyto povětrnostní podmínky dron 
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zvládl. Kamera byla použita pouze optická. Jelikož se jedná o otevřené vyšetřování PČR, 

nelze k této mimořádné události poskytovat další informace. Celkem DJI Matrice 210 RTK 

má již 1752 minut letu. 149 letů v rámci cvičení.  

3.7 VYUŽITÍ DRONŮ U HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Karlovarský kraj má k dispozici dva drony přímo na stanici v Karlových Varech, 

konkrétně DJI Matrice 210 a Mavic 2 Enterprise.  Od té doby se dron v Karlovarském kraji 

využívá pro mimořádné události velkého rozsahu, kdy velitel zásahu potřebuje přehled 

o celkovém místě zásahu. Nyní je na stanici jeden pilot s licencí A2 a další příslušníci z řad 

HZS se připravují na závěrečné zkoušky. Do budoucna je záměr vytvořit pohotovost 

pro fungování bezpilotního letounu každý den. V roce 2020 si hasiči převzali také speciální 

velitelské vozidlo, které je právě vybaveno celkovým zázemím pro bezpilotní prostředkem 

pro vyhodnocení a analýzu přímo na zpracování. Vozidlo je vybaveno dronem DJI Matrice 

210 V2, který disponuje jak optickou kamerou s 60x zoomem, tak také termokamerou. Toto 

velitelské vozidlo disponuje dvěma pracovišti pro zpracování a distribuci videa z kamer 

a dronu.  

3.7.1 Tornádo na Jižní Moravě 

Nejvýraznějším zásahem na území České republiky, kde byly využívány bezpilotní 

letouny je jednoznačně mimořádná událost na Jižní Moravě, konkrétně tornádo. Právě piloti 

z Karlovarského kraje vyjeli na místo události již druhy den od události. Hlavní náplní 

pro bezpilotní letouny byl průzkum oblasti, zjištění množství domů beze střech, video 

dokumentace, průzkum dopravní situace a průzkum postupu likvidačních prací. Pilot 

bezpilotního letounu předával veškeré informace přímo do štábu, kde také bylo umístěn živý 

náhled. Po vyhlášení bezletové zóny se pilot musel hlásit na KOPIS a být také ve spojení 

s piloty bezpilotních letounů Policie ČR. 

Dne 24. 6. 2021 zhruba kolem 19:30 se přes několik obcí na Břeclavsku 

a Hodonínsku prohnalo ničivé tornádo. Během chvilky tornádo dokázalo zničit spoustu 

objektů a také zanechat za sebou mrtvé. Počty ohlášených mimořádných události rapidně 

stoupaly a HZS ČR okamžitě začal jednat a posílat na místa událostí své jednotky. Z důvodů 

tak rozsáhlých mimořádných události byl svolán také štáb MV – generálního ředitelství HZS 
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ČR, který podnikl kroky v souladu s platnou krizovou legislativou, jejichž prioritním cílem 

bylo zajištění té nejrychlejší a nejefektivnější pomoci pro postižené oblasti. 

Kolem desáté hodiny večerní na místo vyrazily dva střední odřady USAR týmu 

z HZS hl. m. Prahy a také z HZS Moravskoslezského kraje. Tyto odřady jsou speciálně 

cvičeni na vyhledávání zavalených osob v sutinách a následnou pomoc. Na místo události 

vyrazily také tři odřady Záchranného útvaru HZS ČR k provádění zemních prací, 

zprůjezdnění komunikací, odstraňování popadaných stromu a jiné. Všech pět zmíněných 

odřadů dorazilo na místo něco málo po půlnoci 25. 6. 2021 a okamžitě se zapojili 

do záchranných prací. Také armáda povolala dva ženijní odřady na žádost hejtmana 

Jihomoravského kraje. Ředitel HZS Jihomoravského kraje svolal operativní poradu, která 

probíhala formou videokonference, na které seznámil ostatní s aktuální situací na místě 

události, potřebnými prostředky a specializaci potřebných osob. Do pomoci se okamžitě 

zapojili i sousední státy (Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Polsko). 

Pokud se zaměříme na činnost bezpilotního letounu, tak pilot hned po příjezdu 

(25. 6. 2021) prováděl kontrolní průlety nad všemi vesnicemi (Lužice, Mikulčice, 

Moravská Nová Věc a Hrušky). 26. 6. 2021 pilot dostal za úkol zkontrolovat znovu stav 

ve městě Lužice. Tentokrát se ale měl zaměřit na infrastrukturu obce a její průjezdnost. 

Dron podával veškeré hlášení do zřízeného štábu. 27. 6. 2021 byl rozkaz znovu směřován 

na Lužice, kdy se nyní kontrolovaly střechy budov. Následně po průzkumu střech se pilot 

s bezpilotním letounem přesunul do obce Hrušky, kde měl za úkol zhotovit videozáznam 

pro starostu obce. Díky tomuto záznamu se následně mohly odhadnout škody. 28. 6. 2021 

pilot celý den létal nad obcí Lužicemi a Hrušky, kde zjišťoval stavy odstranění škod, stav 

skládek atd. Dron vysílal signál přímo do štábu, a tak mohli hlavní představitelé štábu vidět 

živě aktuální záběry. 29.6. 2021 udělal pilot pouze kontrolní průlet nad obcemi a vytvořil 

tak ucelenou zprávu o stavu k zasaženým obcím. 

Pilot létal s dronem Matrice 210 V2, kdy měl k dispozici celé velitelské vozidlo 

uzpůsobeno právě pro využívání bezpilotního letounu. Baterie na modelu DJI Matrice 210 

V2 vydrží zhruba 20 minut a pilot má k dispozici pět sad těchto baterií. Automobil je 

schopen baterie nabíjet, proto mohl pilot s jednou sadou baterií létat a další sady nabíjet, 

takto vznikl nepřetržitý systém, který fungoval na místě zásahu. 
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Vzhledem k zatížené komunikaci (ucpané silnice) skrz obrovské množství lidí 

a techniky bylo zvolení bezpilotního letounu to nejlepší řešení, které vedení mohlo zvolit. 

Dron tak mohl zajistit aktuální informace o škodách a mapovat postupující práce jednotek, 

díky čemuž docházelo k jejich efektivnímu umisťování. Pokud bychom uvažovali 

nad postupem bez využití dronu, kdy by se měl udělat seznam poškozených střech, které je 

potřeba zakrýt, trvala by tato činnost několikanásobně více času (při použití dronu tato 

činnost trvala půl hodiny). Nicméně i zápory se při nasazení bezpilotního letounu našly 

a pilot bezpilotního letounu urgoval za okamžitou bezletovou zónu. Toto opatření přišlo 

až o pár dní později, kdy pilot udává, že nad místem létala spousta dronů ať už od novinářů, 

či fyzických osob. Dokonce kolem bezpilotního letounu HZS MSK prolétly drony 

ve vzdálenosti pouze pár desítek metrů, což mohlo mít za následek zničení obou bezpilotních 

prostředků, nebo poškození majetku na zemi či zranění osob. Takhle se vzdušný prostor 

stává prostorem, který není nijak řízen a vzniká zde velké riziko vzniku kolize. Celkově 

chybí v postupech při práci s drony u PČR nebo HZS zabezpečení místa zásahu a zajištění 

spojení pilotů pro činnosti dronů. Dalším problémem bylo internetové spojení, jelikož 

tornádo poničilo i vysílače operátora, kdy na některých místech živý přenos nefungoval 

perfektně. 

3.8 VYUŽITÍ DRONŮ U HZS PLZEŇSKÉHO KRAJE 

Ne všechny kraje se vydaly cestou nákupu dronů a školení hasičů na piloty. 

V Plzeňském kraji vedení navázalo spolupráci s firmou DronySIT, která poskytuje 

leteckou podporu a další služby jednotkám HZS a Policie ČR. Ke spolupráci se tato firma 

dostala prostřednictví cvičení pro složky IZS, kde byla firma poptávaná za účelem 

dokumentace. Spolupráce se nadále rozvíjela přes sledování fotbalových stadionů a inspekci 

vnitřních prostor se speciálně upraveným dronem Elios 1, následně Elios 2. 

Společnost DronySIT je divizí Správy informačních technologií města Plzně. Jedná 

se o příspěvkovou organizaci, která vznikla 16. prosince 1997. Společnost pro práci s drony 

uvádí, že má pět členů. K provozování leteckých prací mají k dispozici devět bezpilotních 

letounů. Konkrétně se jedná o DJI Matrice 300 RTK, Flying CAM SARAH 4.0, 

WingstraOne, DJI Matrice 210 RTK V1 & V2, Flyability ELIOS 2, Flyability ELIOS 1, DJI 

Inspire 2 a podvodní dron BlueROV 2. 
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Společnost eviduje více jak padesát výjezdů s bezpilotním letounem, nicméně 

přesné číslo nelze říct z důvodu opožděného evidování těchto nasazení. Co se týče 

legislativního pokrytí, společnost se odkazuje na věcnou a osobní pomoc dle §18 a §19 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [58]. Touto cestou nemusí tedy řešit zdlouhavé 

povolení a žádosti pro vzlet a přistání na daném místě. Nicméně firma pravidelně 

komunikuje s ÚCL, kde zpětně dodává veškeré informace a potřebné dokumenty. Piloti musí 

také dodržovat pravidelné servisní prohlídky strojů a držet pohotovosti. Z týmu jsou vždy 

vyčlenění dva piloti, kteří pohotovost drží. Jednou z větších mimořádných událostí, kde 

se společnost podílela na celkovém zvládnutí situace byla havárie vrtulníku Robinson 

na Borech v Plzni. Zde bylo hlavním cílem naskenovat okolí vrtulníku, protože hrozilo 

zhrouceni vrtulníku do budovy. Za těchto okolností nebylo možné vyslat hasiče na průzkum, 

protože by bylo ohroženo jejich zdraví. Na místě události se také pohyboval policejní 

vrtulník, nicméně ten se nemohl dostat blíž k místu havárie a kamerové systém osazen 

na vrtulníku nedosahoval potřebného rozlišení a detailů. Zvolení bezpilotního prostředku tak 

bylo v tomto případě ideální volbou.  

Kromě provádění leteckých služeb firma spolupracuje s HZS na programátorské 

činnosti, 3D tisku a vývoji nejrůznějších komponentů. Ze softwarových věci například 

vyvinuli právě pro potřeby IZS streamovací aplikací. Společnosti DronySIT propůjčují 

jednotkách IZS „streamovací batohy“ od firmy Teradek, ke kterým lze následně bezdrátově 

připojit kamery. Z batohu jde pak video stream na server a z něj je šifrován přímo do zařízení 

jednotek, které mají do aplikace udělený přístup. Momentálně společnosti disponuje 

3 batohy a 2 kamerami. Jeden batoh je pak rezervován pro stream z UAV. Průběh 

zásahu/cvičení tak mohou sledovat lidé kdekoliv na světe, kde je přístup k internetu.  

HZS Plzeňského kraje také disponuje zásahovými kamerami, které jsou přidělané 

k helmám pomocí navržených držáků od firmy DronySIT. Tyto kamery pak lze jednoduše 

připojit do dokovací stanice, která automaticky tvoří zálohy veškerých nově natočených dat. 

S tím je spojeno rozřazení podle data a podle jednotky, která danou kameru nesla. Nyní 

společnost pracuje na aplikaci pro jednotky PČR, převážně pro potřeby dopravní policie. 

Piloti často vyjíždí skenovat dopravní nehody, výstupem je ortofoto snímek, se kterým ale 

policisté neměli spojený žádný software pro editaci a zakreslování. Aplikace vyvíjena 

společností DronySIT zobrazí celou nehodu, umožní vytvářet různá měření a poznámky. Je 
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také možnost vygenerovat PDF o záznamu z nehody, které je pak určeno převážně pro 

soudní řízení.  
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4 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ POŘÍZENÍ A NASAZENÍ 

BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ U HZS ČR 

V této kapitole jsem se zaměřil na celkové zhodnocení pořízení a nasazení 

bezpilotních letounů u HZS ČR, a to zejména na základě výsledků případové studie. 

4.1 KOMPLEXNÍ AGENDA SOUVISEJÍCÍ S POŘÍZENÍM DRONŮ U HZS ČR 

Náklady na pořízení dronu se mohou lišit podle daných vlastnosti bezpilotního 

letounu, jako jsou například: velikosti dronu, délka letu, dosahu přenosu signálu, typu kamer 

a množství příslušenství. Samozřejmě je potřeba si určit konkrétní činnosti, ke kterým bude 

dron využíván, či zhotovení srovnání vlastností a parametrů jednotlivých dronů. Na trhu je 

v dnešní době spousta modelů, nicméně stále neexistuje jeden univerzální tip, který by 

pokryl úplně veškeré činnosti HZS.  

Pokud se zaměříme na Českou republiku, lze hovořit o samostatné iniciativě krajů, 

kdy si vedení daného kraje HZS vlastní cestou skrz své finance či různé dotace vybaví 

bezpilotní letoun. Například hasiči v Karlovarském kraji si již koncem roku 2020 pořídili 

velitelský vůz, který je vybaven bezpilotním systémem Matrice 210 V2 – DJI. Toto 

velitelské vozidlo je tvořeno dvěma pracovišti, které slouží ke zpracování a následné 

produkci videí z kamer a bezpilotního letounu. Smyslem tohoto vozidla je podpora velitele 

zásahu na místě zásahu, přenos obrazu na operační středisko, tvorba videí pro média 

a záznam průběhu zásahu pro případný rozbor či výcvik. Cena tohoto vozidla bez dronu 

vystoupala na 3 810 290 Kč. Celá částka byla dle dostupných informací hrazena z příspěvku 

Karlovarského kraje. Vozidlo se následně ještě dovybavovalo speciální elektrocentrálou, 

která byla hrazena ze státního rozpočtu a stála 448 668 Kč. Bezpilotní letoun byl zakoupen 

již rok před zakoupením vozu, kdy byl financován díky příspěvku města Karlovy Vary a jeho 

cena činila 790 534 Kč. 

Pořízení a vybavení celého vozidla jako jeden celek je u nás poměrně ojedinělé. 

Většina krajů zvolila cestu nákupu pouze bezpilotního letounu a příslušenství k letu. Jedním 

z takových zástupců je i Liberecká kraj, který začal s testováním dronu v roce 2020, kdy 

se vybavili dronem DJI Matrice 210 RTK. Tento stroj byl spolufinancován z prostředků 
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strukturálních a investičních fondů EU v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského 

záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“. 

Skrz tento projekt GŘ HZS pořídilo drony značky DJI Matrice 219 RTK také ostatní kraje, 

které byly zvoleny pro opěrné body bezpilotních letounů. Celková pořizovací cena dronu 

včetně veškerého příslušenství byla 1 200 000 Kč. 

Za zmínku také stojí, že nejen profesionální hasiči ale také sbory dobrovolných 

hasičů se vybavují bezpilotními letouny. Například obec Červená Voda pro své hasiče 

zakoupila dron DJI Mavic 2 Enterprise advanced, který slouží pro ohledání požářiště 

a vyhledávání pohřešovaných osob, tvorbu propagačních a pracovních záběrů, 

na vyhledávání zvěře v polích před sečí. Pořizovací cena tohoto modelu se pohybuje okolo 

160 000 Kč. 

Dominantní značkou v oblasti bezpilotních letounů je čínská společnosti DJI, která 

také má převažující zastoupení v dronech určených pro záchranné složky. Níže jsou uvedeny 

aktuálně prodávané bezpilotní letouny vhodné pro činnosti HZS a jejich ceník: 

• DJI Matrice 300 RTK – cena tohoto modelu bez kamery na oficiálních 

stránkách výrobce je (v přepočtu 330.000 Kč),  

• DJI Matrice 30T Plus Combo – cena tohoto modelu je 14 000 € (v přepočtu 

342 790 Kč), 

• Mavic 2 Enterprise Advanced – cena tohoto modelu v základní verzi je 6 400 € 

(v přepočtu 156 704 Kč),  

• DJI Mavic 3 – cena tohoto modelu v základní verzi je 1 929 € (v přepočtu 

47 232 Kč), 

• DJI Mini 2 – cena tohoto modelu v základní verzi je 459 € (v přepočtu 11 239 

Kč), 

• Flyability elios 2 – cena tohoto modelu v „light package“ je 30 540 € 

(v přepočtu 747 771 Kč). 

Aktuálně využívané bezpilotní letouny, jako jsou například DJI Matrice 210 RTK, 

DJI Mavic 2 enterprise, nebo DJI Mavic 2 Zoom, již společnost DJI nevyrábí a byly 

nahrazeny novějšími modely.  

Takticko-technické charakteristiky dronů u HZS ČR byly utříbeny do Tab. 2. 
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Tab. 2: Takticko-technické charakteristiky dronů u HZS ČR   

 
Dron DJI 

Matrice 300 

RTK 

Dron DJI 

Matrice 30T 

Mavic 2 

Enterprise 

Adanced 

DJI Mavic 3 DJI Mini 2 
Flyability 

elios 2 

Druh 

bezpilotního 

letounu: Kvadroptéra Kvadroptéra Kvadroptéra Kvadroptéra Kvadroptéra Kvadroptéra 

Váha: 6 300 g 3 770 g 909 g 895 g 249 g 1 450 g 

Maximální 

dosah: 15 000 m 7 000 m 10 000 m 15 000 m 10 000 m 7 000 m 

Maximální 

rychlost: 83 km/h 82 km/h 72 km/h 68 km/h 57 km/h 23,4 km/h 

Maximální čas 

letu: 55 min 41 min 31 min 46 min 31 min 10 min 

Typ kamery: Externí Integrovaná Integrovaná Integrovaná Integrovaná Integrovaná 

Živý přenos: Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Senzory proti 

překážkám: Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Rozsah 

provozní 

teploty: -20° až 50° C -20° až 50° C -10° až 40° C -10° až 40° C 0° až 40° C 0° až 50° C 

Odolnost proti 

vodě a 

prachu: IP45 IP55 Ne Ne  Ne Ano 

Rozměry 

složeného 

dronu: 

43 × 42 × 43 

cm 

36,5 × 21,5 × 

19,5 cm 

21,4 × 9,1 × 

8,4 cm 

22,1 × 9,63 × 

9,03 cm 

13,8 × 8,1 × 

5,8 cm 

34 x 34 x 34 

cm 

Rozměry 

rozloženého 

dronu: 

81 × 67 × 43 

cm 

47 × 58,5 × 

21,5 cm 

32,2 × 24,2 × 

8,4 cm 

34,75 × 28,3 

× 10,77 cm 

15,9 × 20,3 

× 5,6 cm 

34 x 34 x 34 

cm 

Kamera: 

např. 

Zenmuse 

H20T Integrovaná Integrovaná Integrovaná Integrovaná Integrovaná 

Maximální 

rozlišení 

fotografie: 20 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 20 Mpx 12 Mpx 12,3 Mpx 

Maximální 

rozlišení 

videa: 4K 8K 4K 5,1K 4K 4K 

Termokamera

: 

Ano 

(640x512 px) 

Ano 

(640x512 px) 

Ano (640x512 

px) Ne Ne 

Ano (160 x 

120 px) 

Stabilizace: 3 osá 3 osá 3 osá 3 osá 3 osá 3 osá 

CMOS senzor: 1/1.7" 1/2" 1/2" 4/3" 1/2.3" 1/2.3" 

Světelnost 

pevného 

objektivu: 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 - 

Optický Zoom 23x 16x Není 8x Není - 

Digitální 

Zoom 200x 200x 32x 28x 4x 

- 

Další: 
Laserový 

dálkoměr 

Speciální 

dock Žádné Žádné Žádné 

Ochranná 

klec 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.1 Požadavky na zázemí a obsluhu dronů 

Nelze hovořit v nákladech pouze o zakoupení bezpilotního letounu, popřípadě 

celého bezpilotního systému (dron, ovladač, příslušenství pro let), ale musíme zde pamatovat 

také na vhodné uskladnění dronu a celkové zázemí, školení pilotů, vyřízení platného 

povolení pro létání včetně pojištění dronu a veškeré poplatky s tímto bodem spojené. 

Díky dnešní legislativě v mnoha zemích i malé drony musí být ovládány pouze 

proškolenými piloty. Bezpilotní letouny se musí registrovat na patřičných místech a piloti 

musí složit potřebné zkoušky. Zákon o správních poplatcích se dodnes neprojednal, takže 

poplatky se již neplatí. V České republice se provoz bezpilotního letadla pojí s povinností 

řádného pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou provozem bezpilotního 

letadla. Laicky řečeno pojištění odpovědnosti si musí sjednat provozovatelé a piloti dronů, 

kteří s nimi létají a natáčí pro komerční účely, nebo ti, jejichž dron má více jak 20 kg. 

Výjimku mohou obdržet pouze individuální rekreačně-sportovní provoz bezpilotního letadla 

o maximální vzletové hmotnosti do 20 kg. Minimální výše pojistné částky, na kterou musí 

být sjednáno individuální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 20 kg, je stanovena nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích 

na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel v platném znění.  

Většina krajů, které mají ve své výbavě bezpilotní letouny, je mají uskladněné 

v přepravních boxech. Bezpilotní letoun nepotřebuje nijak zvlášť speciální údržbu, 

doporučuje se jen dle návodů šetrně zacházet s bateriemi a držet bezpilotní letoun 

s aktuálním softwarem. Některé sbory zakomponovaly bezpilotní letoun přímo do výbavy 

vozidla, kdy vozidlo bylo navrženo pro podporu velitele přímo na místě zásahu. Tento 

model, jak již bylo zmíněno, zastává Karlovarský kraj. 

4.2 STATISTIKY NASAZENÍ DRONŮ U HZS ČR 

Zjistit přesný počet mimořádných událostí, kde byl nasazen dron ať už v rukou 

pilotů z hasičského záchranného sboru, nebo pilotů kteří byli pouze osloveni příslušníky 

HZS, nelze, protože nasazení bezpilotního letounu se nijak zvlášť neeviduje. Proto jsem 

postupoval cestou oslovit zvolené kraje, které jsou zvoleny jako opěrné body a vlastní 
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bezpilotní letouny, s dotazem na množství zásahů a cvičení od roku 2021. Zjištěné výsledky 

jsem zaznamenal do Tab. 2. 

Tab. 3: Statistiky nasazení dronů u HZS ČR   

Rok 2021-2022 Zásahy Cvičení Počet pilotů 

Množství bezpilotních 

letounů 

Moravskoslezský kraj 3 15 letů 3 3 

Liberecký kraj 4 nezjištěno nezjištěno 1 

Jihomoravský kraj 1 149 letů 2 2 

Karlovarský kraj 16 4 lety 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 ZHODNOCENÍ EFEKTIVITY POŘÍZENÍ, NASAZENÍ A VYUŽITÍ DRONŮ 

U JEDNOTEK HZS ČR 

Jelikož jsou drony využívány HZS ČR teprve velmi krátkou dobu, bylo by 

předběžné dělat závěry o jejich efektivitě pořízení. V současné době vybrané HZS nemají 

dostatek pilotů, tudíž nejsou schopni zabezpečovat úplnou pohotovost. Výjimku představuje 

HZS Plzeňského kraje, která ovšem spolupracuje s externí firmou, tedy nezajišťuje si piloty 

sama. To, zda byla investice do dronu efektivní, lze hodnotit až s dlouhodobým odstupem. 

Efektivita nasazení a využití dronů je ovšem evidentní už nyní. Na všech popsaných 

konkrétních příkladech lze vidět, že dron výrazně usnadnil a zefektivnil práci hasičů, tzn. 

zkrátil dobu zásahu, poskytl cenné informace k dosažení úspěchu a ochránil životy hasičů, 

kteří nemuseli provádět průzkum v nebezpečném terénu. Drony byly při práci HZS nasazeny 

zejména na: hledání ohnisek požáru, monitoring vodního toku, mapování území, kontrolu 

rozsáhlých ploch, odhadování škod, dokumentaci místa či kontrolu infrastruktury. 

V konečném důsledku lze zhodnotit, že využití dronu při mimořádných událostech 

je správným krokem, díky kterému lze zvládnout danou situaci rychleji a efektivněji. 

4.4 PROBLEMATICKÉ ASPEKTY POŘÍZENÍ, NASAZENÍ A VYUŽITÍ DRONŮ 

U HZS ČR 

Tato podkapitola se věnuje identifikaci nedostatků při dosavadním nasazení 

bezpilotních letounů do mimořádných událostí. Z případové studie vyplynulo, že HZS ČR 
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má zájem o inovaci v oblasti zdolávání mimořádných událostí. Dospěl jsem tak k závěru, že 

využití bezpilotního letounu v rukách hasičů má smysl. 

Základní nedostatky vidím právě v legislativě, která nebrala moc ohled na využití 

bezpilotních letounů právě pro účely záchranných složek. Legislativní rámec, který 

zastřešuje bezpilotní letouny, spíše brzdí celkový potenciál této technologie. Obecně 

v legislativním rámci bezpilotních letounů je dost nepřesností a nejasných otázek, nicméně 

takové problémy se u technologií, které tzv. předběhnou svou dobu, nachází často. 

Získání potřebných finančních prostředků pro pořízení bezpilotního letounů, 

či umístění na hasičské stanici, popřípadě do nějakého hasičského vozidla dle mého názoru 

není až tak velký problém. Větším problémem shledávám v množství příslušníků, kteří mají 

absolvované pilotní zkoušky, a jsou tak oprávnění létat s dronem právě při mimořádné 

události. Stejně tak jako ovládání bezpilotních prostředků, také složení pilotních zkoušek 

není nijak náročné a stále těchto osob není u HZS ČR mnoho. Od tohoto faktu se dále odvíjí 

i počet mimořádných událostí, na kterých byl bezpilotní letoun využit. Pokud by HZS ČR 

měl k dispozici více pilotů, drony by se využívaly mnohem častěji. K diskuzi také stojí téma, 

které odvětví by mělo mít proškolené své piloty z řad příslušníků HZS, protože bezpilotní 

letouny by se zajisté hodili také například při vyšetřovatelům příčin požáru. 

4.5 LIMITACE VÝZKUMU 

Z celkové analýzy dosavadního systému si uvědomuji, že za tak krátké období 

pouze prostřednictvím rozhovorů a dokumentů nemohu odhalit veškeré úskalí spojené 

s nasazením bezpilotních letounů do mimořádných událostí. Ačkoli jsem se snažil zachytit 

veškeré důležité faktory, obávám se, že i přesto by bylo zapotřebí si na toto téma učinit 

rozsáhlou diskuzi se zástupci ÚCL a předními zástupci vedení GŘ HZS ČR. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala využíváním bezpilotních letounů u HZS ČR. 

Teoretická část základně nastínila problematiku bezpilotních letounů, včetně aktuálních 

legislativních požadavků na drony, a v teoretické rovině popsala využívání dronů při práci 

HZS, a to jak v globálním, tak lokálním měřítku. Pro empirickou část byla zvolena 

deskriptivní případová studie, která se věnovala využití bezpilotních letounů ve vybraných 

HZS ČR. Cílem této diplomové práce bylo navázat na mou bakalářskou práci a dále ji rozšířit 

o konkrétní případy využití bezpilotních letounů u HZS ČR. Pro naplnění tohoto cíle byly 

vybrány 4 kraje, které tvoří tzv. opěrné body HZS ČR, konkrétně se jednalo o HZS 

Libereckého kraje, HZS Jihočeského kraje, HZS Jihomoravského kraje a HZS 

Moravskoslezského kraje, a u nich bylo popsáno využívání dronů, a to komplexně, tedy 

od nákladů na jejich pořízení přes požadavky na zázemí po konkrétní příklady jejich 

nasazení. Pro ukázku externího řešení práce s bezpilotními letouny jsem zařadil také HZS 

Plzeňského kraje, který spolupracuje s externí firmou DronySIT. 

Případová studie představila několik konkrétních příkladů využití dronu při práci 

HZS ČR. Zjistilo se, že HZS Moravskoslezského kraje má k dispozici celkem 3 drony, které 

jsou umístěny na centrální stanici v Ostravě-Zábřehu v technické místnosti a které byly 

prozatím nasazeny u 3 mimořádných událostech a na misi v Řecku. HZS Moravskoslezského 

kraje využívá drony zejména pro monitoring (např. požáru, vodního toku), dále zjišťování 

ohnisek požáru, vyhodnocování nasazení vodních proudů či zjišťování únikových cest. 

U HZS Libereckého kraje bylo zjištěno, že používá 1 dron, který je umístěn na stanici 

v Liberci, a který byl nasazen u 4 mimořádných událostí. HZS Libereckého kraje využívá 

dron pro průzkum v případech ohrožení života hasičů a monitoring. HZS Jihomoravského 

kraje používá 2 drony, přičemž jeden z nich je určen pro zácvik nových pilotů, které jsou 

umístěny na stanici v Brně Lišni ve vozidle VW Transporter a které byly použitý 

 na 1 mimořádnou událost s cílem dokumentace místa. U HZS Karlovarského kraje bylo 

zjištěno, že používá 2 drony, které jsou umístěny na stanici v Karlových Varech 

ve speciálním velitelském vozidle a které byly využity u celkem 16 mimořádných událostí. 

HZS Karlovarského kraje používá drony pro kontrolní lety, např. kontrola střech budov, 

kontrola infrastruktury, odhad škod. U HZS Plzeňského kraje bylo zjištěno, že drony 
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nevlastní a pouze spolupracují s firmou DronySIT. Ta zajišťuje leteckou podporu místní 

HZS a PČR, vlastní celkem 9 bezpilotních letounů a absolvovala již více než 50 výjezdů. 

V diplomové práci tak bylo komplexně popsáno využívání dronů vybranými kraji 

včetně ukázky externího řešení bezpilotních letounů pro práci HZS. Cíl práce tak byl 

naplněn. Využití této diplomové práce vidím zejména u HZS, které zvažují pořízení 

a využívání dronů. 
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Příloha 1: Připravené otevřené otázky k rozhovoru 

1. Jakým modelem bezpilotního letounu disponujete? 

2. Na jaké stanici je bezpilotní letoun dislokován? 

3. Jaká byla pořizovací cena bezpilotního letounu? 

4. Jaké je zázemí bezpilotního letounu? 

5. Kolik pilotů celkem může pilotovat bezpilotní letoun? 

6. Jaký byl postup pro získání licence pro létání s bezpilotními letouny? 

7. Kolik máte za sebou cvičných letů s bezpilotním letounem? 

8. Kolikrát byl bezpilotní prostředek nasazen přímo u mimořádné události? 

9. Jaké jsou nevýhody dle Vás v současném systému využití bezpilotního letounu? 

 


