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• Základní pojmy a legislativa
• Nezbytné aplikace pro řízení 

provozu dronu
• Některé realizované práce s drony
• Parametry dronu na magistrátu 

města Hradec Králové

Provoz dronu ve ztížených podmínkách



JAK JE NAZÝVÁME? 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 

UAS (Unmanned Aerial System) 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

DRONE

(dálkově pilotovaný letecký systém)

(bezpilotní (bezposádkový) letecký systém)

(bezpilotní (bezposádkové) letecké zařízení)

(trubec)



A JAKÉ MOHOU BÝT ? 



HRAČKY



PRŮMYSLOVÉ 



POLICEJNÍ



VOJENSKÉ



MAPOVACÍ



ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ (PILOTŮ) DRONŮ

Základní povinnosti provozovatelů (pilotů) dronů
▪ registrace provozovatele - výstupem je číslo 

provozovatele https://dron.caa.cz/operators
▪ registrace pilota, složení online zkoušky - výstupem je průkaz pilota A1, 

A3 https://dron.caa.cz/pilots
profesionální provozovatel
▪ povinné pojištění odpovědnosti, takzvané povinné ručení, musí odpovídat 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, 
musí být minimálně na částku přibližně 25 mil. Kč.

▪ zkouška A2, dokumentace a zařazení do kategorie provozu Specific

Oprávnění A2 je podmínkou pro žádost o létání v HOP (hustě osídlený prostor, 
kategorie Specific). Zařazení do kategorie Specific je podmínkou pro létání v 
oblastech, kde je vyžadováno povolení třetích stran. Např. od CHKO, provozovatelů 
komunikací, energovodů…

https://dron.caa.cz/operators
https://dron.caa.cz/pilots


BEZ APLIKACÍ TO 
NELÉTÁ !!!



AISVIEW - PŘEDLETOVÁ 
PŘÍPRAVA

Aplikace přenáší podstatné funkce základní mapy z webového portálu http://aisview.rlp.cz do nativního prostředí 
mobilního zařízení se zaměřením na potřeby pilota. Grafické zobrazení informací pro předletovou přípravu obsahuje:

- Zakázané a omezené prostory a vybrané objekty
- Plán aktivací zakázaných a omezených prostorů 
- Meteorologická data
- Maximální povolené výšky letu …

Mapa omezení a zakázaných prostorů



UAV FORECAST – ANALÝZA POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK



PLÁNUJE AUTONOMNÍ LET 
DRONU

Je určen k plánování letu pro potřeby 
ortofotomozaiky
Nastavuje se:
- Typ dronu a kamery
- Výška letu – má vliv na rozlišení
- Poloha kamery
- Překryt snímků
- Rychlost letu



DJI GO – ŘÍDÍ LET DRONU

Na základní obrazovce najdeme tyto informace:
• letové režimy
• stav akumulátoru
• počet satelitů v „kontaktu“
• stav řídícího a video signálu
• automatický start
• návrat na Home Point
• pozice Home Pointu
• mapa s polohou nebo kompas (možnost 

přepínání náhledu a mapy)
• kompletní telemetrie letu
• ovládání kamery a foto včetně nastavení
• vstup do hlavního menu nastavení



VÝSLEDKY NĚKTERÝCH AKCÍ 
S VYUŽITÍM DRONU

Vypuštěný rybník po vyčištění



První kontakt s dronem - 2016
Spolupráce s firmou Kelcom International s.r.o. HK



Monitoring tepelných ostrovů v Hradci Králové – nám. 28. října
(zjišťování teplotní „pohody“ po revitalizaci veřejného prostranství)

Spolupráce s firmou Kelcom International s.r.o. HK

Náměstí před (tmavě zelené plochy) a po (světle zelené plochy) revitalizaci

Naměřená teplota v °C při teplotě vzduchu 24 °C a slunečním osvitu



S dronem na trubky: 
Detekce závad na teplovodním potrubí 
pomocí termovize (spolupráce s firmou 
Kelcom International s.r.o. HK)

Dispečerský mapový portál THHK na platformě SpinBox – součást T-WIST



Územní systémy ekologické stability: 
Biocentrum BC 17 
„Frešle“ v Libranticích (test 
autonomního letu dronu Kingfisher -
spolupráce s firmou Robodrone
Industries s.r.o. Brno)

Ortofoto z 42 snímků
Rozlišení 2 cm/pxlZákres skutečného tvaru v účelové mapě

BC 17 

Plánování autonomního letu



Pasportizace hřbitovů

Dobruška

Klínec – zpracování v ArcGIS Desktop

Hradec Králové - Kukleny



Hradec Králové – Pouchov – aplikace SpinBox, 
evidence hrobových míst



Mapování rozvojového potenciálu obcí – Jasienica Gorna (PL) s nově založeným hřbitovem

Místní šetření



Nová výstavba 
a její začlenění do původní struktury obce



Snímkování a ortofotomapy brownfieldů
(vytváření tematických map na podkladě podrobných dronových snímků 
o rozlišení 2cm/pxl a vektorových map KN v prostředí SW ArcGIS)



Propagační panoramatické foto - Dobruška

Sídliště
„Hečmanda“

Krytý bazén 
a koupaliště

Renesanční 
radniceVGHúřteplárna

Sportovní 
stadion



Propagační foto – Hradec Králové



Architektura a stav památek a stavebních objektů

Hotel a vysílač Ještěd

Památník bitvy r. 1866 –
Chlum u Hradce Králové

Dokumentace stavu střechy a věže 
barokního kostela



Dobruška – Mělčany – analýza terénu pro zjištění potenciálu lokální povodňové situace

Příklad nastupující půdní eroze, vycházející z geomorfologie terénu



Analýza průběhu  zón ohrožení povodňovou situací v ORP Dobruška

Říčka Dědina u Č. Meziříčí

Mapa vznikla v rámci 
projektu „Podpora při místní 
adaptaci na změnu klimatu v 
obcích a menších městech v 
ČR“.

http://www.adaptacesidel.cz/default/kategorie?prispevek=172
http://www.adaptacesidel.cz/


Dokumentace rekultivace po těžbě surovinPísník Marokánka – část s těžbou štěrkopísku

Písník Marokánka – část rekultivovaná
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Klasifikace rostlinných druhů v území:
Cílem bylo zjištění procentuálního zastoupení druhů rostlinného pokryvu v řešené lokalitě. 

• Georeference , mozaika a radiometrické korekce 
pořízených snímků – výsledkem je fotomapa v RGB v 
GPS souřadnicích. 

• Georeference fotomapy do souřadné soustavy S-JTSK, 
aby bylo možno identifikovat dotčené pozemky (ArcGIS
Desktop Advanced). 

• Vytvoření polygonové vektorové vrstvy ve formátu 
shapefile (*.shp) snímkovaného prostoru – vypočtení 
celkové plochy (oranžový obrys) - (ArcGIS Desktop 
Advanced). 

• Převod fotomapy z režimu RGB na indexované barvy 
(Adobe Photoshop). Touto operací vytvoříme podmínky 
pro vytvoření databázové tabulky s barevnými 
informacemi k jednotlivým obrazovým bodům 
(pixelům).

• Identifikace počtu typů rostlinných druhů na řešeném 
území (místní šetření). 

• Redukce počtu barevných rozhraní dle počtu typů 
rostlinných druhů na fotomapě v režimu indexovaných 
barev (ArcGIS Desktop Advanced – modul Spatial
Analyst). 

• Výpočet procentuálního zastoupení jednotlivých 
rostlinných druhů (pixelů stejné barevné hodnoty) vůči 
celkové ploše řešeného území (ArcGIS Desktop 
Advanced). Pro jednoznačné barevné rozlišení 
jednotlivých druhů byla využita škála „nepravých“ 
barev. 

Analýza v SW ArcGIS Desktop



Identifikace suchých stromů a parazitů (jmelí) – UAV Forest Management:

Postprocessing v SW ArcGIS Desktop

Webové rozhraní ArcGIS OnLine

Snímky z dronu

Ortofoto z WMS ČÚZK

http://mmhk.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a685ba5f4fbe46e58c25af9c4cef8bec


Zpracování digitálního modelu povrchu v SW 
Drone2Map



Postprocessing v SW Drone2Map



Dokumentace revitalizace staveb





Kvadrokoptéra s 4K Ultra HD kamerou umístěnou na 3-osém 
stabilizovaném závěsu, s integrovaným systémem 
LightBridge pro přenos obrazu, s video pozičním systémem, 
anti-kolizními čidly a mnoha dalšími funkcemi.

Phantom 4 Pro V2.0 je kompletní platforma pro leteckou 
fotografii a video, která je „připravená k letu rovnou 
z krabice“. 

Je vybavena palubní kamerou s objektivem o ohniskové 
délce 20 mm s tříosým stabilizovaným závěsem, pořizuje 
ostré 12 mp snímky a stabilní videozáznam až 4K.

Pořizovací cena 2021: 52 000,- vč. DPH
Kurz pilota + povolení k leteckým pracím + zkoušky ÚCL: cca 30
000,-
Pojištění: cca 13 – 17 000,-/2 roky

Aktualizace firmware dronu a kontroléru a kalibrace kompasu

Město Hradec Králové vlastní dron
Phantom 4 Pro V2.0 :



• Hmotnost (včetně akumulátoru) 1380 g
• Max. rychlost vzestupu: 6 m / s (Sportovní režim)
• Max. rychlost sestupně: 4 m / s (Sportovní režim)
• Maximální rychlost: 20 m / s (Sportovní režim)
• Maximální provozní nadmořská výška: 6000 m
• Maximální letový čas: přibližně 30 minut
• Maximální dolet s přímým řízením: 7 km
• LightBridge – přenos videosignálu
• Možnost autonomního letu
• Provozní teplota 0 ° až 40 ° C
• Satelitní systémy GPS / GLONASS
• Systém detekce překážek
• Vzdálenost detekované překážky 0.7m - 15m 

(nastavitelné)
• Provozní prostředí jasně osvětlené (více než 15 luxů), 

povrchy s viditelnou texturou

Kamera:
• Senzor 1/2.3” Efektivní pixely:12 M
• Objektiv: zorný úhel 94°, ohnisková vzdálenost 20 mm, 

ostření na ∞
• Rozsah ISO 100 - 3200 (video), 100 - 1600 (foto)
• Rychlost závěrky 8 - 1/8000 s
• Maximální rozlišení záběru 4000×3000
• Podporované typy SD karet Micro SD, max. kapacita: 128 GB. 
• Nutno použít kartu s rychlostí Class 10 nebo UHS-1
• Provozní teplota 0° až 40° C

Phantom 4 Pro V2.0 vnímá okolí v pěti směrech 
(pro lokalizaci překážky)

Město Hradec Králové vlastní dron
Phantom 4 Pro V2.0 :



Studenti oboru Management rozvoje měst a regionů VŠ AMBIS Praha při semináři předmětu „Mapy a GIS pro regionální rozvoj“

… a dronové selfie také není k zahození ☺



DĚKUJI ZA POZORNOST

… když se potká historie se současností…


