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CO JE TO DRON

• Bezpilotní letadlo, neboli letadlo bez posádky



DRUHY DRONŮ

• Dron s tlačným křídlem a vrtulí

MULTIKOPTÉRY

• Kvadrokoptéra – 4 motory

• Hexakoptéra – 6 motorů

• Oktokoptéra – 8 motorů

• Autonomní                                  

• Dálkově ovládané



TERMINATOR



KVADROKOPTÉRA



HEXAKOPTÉRA



OKTOKOPTÉRA



TECHNICKÉ ASPEKTY PROVOZU
• Výrazně levnější provoz proti pilotovaným

• Snadná manipulace a mobilita

• Flexibilita využití

• Nízká hlučnost



O ČEM SE MLUVÍ

• Doprava zásilek (Amazon)

• Sledování plynulosti dopravy (PČR)

• Vojenské účely



LEGISLATIVA

• Certifikát letadla – UCL

• Certifikát pilota – UCL

• Povolení pro provádění leteckých prací - UCL

• Pojištění na způsobenou škodu 

• Havarijní pojištění

• Letecký předpis L2

• Doplněk X



LETIŠTĚ V ČR



MOŽNOSTI VYUŽITÍ DRONU

PŘÍMÝ PŘENOS LETECKÝCH ZÁBĚRŮ



DRON DUAL BRIDGE

Jednotky DDB byly vyvinuty ve společnosti KELCOM International za účelem 
přenosu obrazových a telemetrických dat z helikoptér a bezpilotních 
prostředků (tzv. dronů) na vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů.

Vlastnosti jednotek DDB
• přenos videa z jedné nebo více kamer v rozlišení PAL až 4K
• obousměrná komunikace založená na bezdrátovém paketovém přenosu
• možnost přenosu telemetrických a senzorových dat z mini-PC
• vysílání na dvou frekvencích s aktivním zálohováním přenosu
• rozšiřitelné o rozhraní sériové linky, video in, HDMI a ovládání UAV
• škálovatelné pozemní stanice pro pokrytí rozsáhlých oblastí a perimetrů
• podpora šifrovaného přenosu dat (AES) znemožňuje odposlech
• individuální konfigurace v závislosti na požadavcích projektu



PŘÍMÝ PŘENOS - VYUŽITÍ
KRIZOVÉ SITUACE

ŽIVELNÉ POHROMY

ROZSÁHLÉ POVODNĚ

POŽÁRY



POVODNĚ



POŽÁRY



HROMADNÉ NEHODY



RIZIKOVÉ DEMONSTRACE



SPORTOVNÍ PŘENOSY



MONITORING

• Zjišťování a dokumentace stavu pro provedení 
opatření

• Kontrola provedených opatření 

• Kontrola zakázek



TERMOVIZE – ROZVODY TEPLA



TERMOVIZE – ROZVODY TEPLA



TERMOVIZE - ZATEPLENÍ



INVAZNÍ ROSTLINY



INVAZNÍ ROSTLINY



KOMÍNY, VYSÍLAČE, ROZHLEDNY



STAVBY - DOKUMENTACE



DALŠÍ VYUŽITÍ

• PROPAGACE

• TEPELNÉ OSTROVY

• BROWNFIELDS

• SKRYTÉ SKLÁDKY

• ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ



UKÁZKA LETECKÝCH PRACÍ



BEZPILOTNÍ LETADLO:

• 6x střídavý el. motor 850W

• gyroskopy, akcelerometr, GPS, tlakoměr, procesor, fail-safe mode

• napájení Li-Pol 22 Ah/2kg

• nosnost až 5kg, výdrž se zatížením v podvěsu až 30 minut

• datový přenos Drone Dual Bridge by Kelcom International

• celková váha bezpilotního stroje 8500g

TERMOKAMERA OPTRIS PI640 (rozlišení 640 x 480 px):

• spektrální rozsah 7,5qm – 13qm

• nastavitelná snímkovací frekvence až 32 fps

• objektiv 30° x 25° (výška 30m = HFOV 17,8m x VFOV 13,8m)

• citlivost +/- 2°C

• záznam termografických dat na palubní počítač

• mnoho možností úprav nasnímaných dat v PI Connect software

FULL HD KAMERA: Hunt Electronic HLC – 7FED 



Předletová příprava – plánování letu:

• Identifikace místa plánovaného letu,  určení polohy v mapě/určení třídy vzdušného prostoru

• Výběr vhodného pozemního stanoviště

• Dodržení předpisu ÚCL pro provoz bezpilotních letadel (Letecký zákon, Doplněk X)

• Zajištění písemného souhlasu majitele pozemku s provozem bezpilotního letadla

• Žádost o jednorázové povolení nad rámec standardních omezení ÚCL (v případě nutnosti)

• Letecká předpověď ČHMÚ/METAR/TAF pro plánovaný den letu

Předletová příprava – na místě:

• Kontrola místních podmínek pro uskutečnění letu

• Vyhovující povětrnostní podmínky pro samotný let a provedení letecké termovize

• Stavba řídícího stanoviště, kontrola funkčnosti bezpilotního systému, kalibrace senzorů

• Plánování automatického letu

• Realizace letu



DĚKUJI ZA POZORNOST

LETU ZDAR


