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1. Úvod

Malá bezpilotní letadla, tzv. drony, nebo také 
quadrotory, hexarotory apod., se dočkala velké-
ho rozmachu. Uvedené prostředky, jež byly pů-
vodně univerzitními pokusy, se postupně staly 
hobby záležitostí a v několika posledních le-
tech se přesunuly i do komerční sféry. Tento po-
sun měl za následek jejich postupné zlevňování 
a unifikaci některých prvků, a zejména umožnil 
přístup široké veřejnosti ke zmíněným strojům. 
S tím, jak se s nimi lidé setkávají stále více, vy-
vstává i nový důležitý úkol: zajistit bezpečnost 
jejich provozu. Jelikož jsou to často mnohaki-
logramové stroje, následkem jejich pádu může 
být v lepším případě majetková škoda, v horším 
i ublížení na zdraví či smrt. Rizikem je i mož-
nost jejich kolize s jinými prostředky letecké do-
pravy. Velkou výzvou pro národní, ale i meziná-
rodní organizace je proto nyní jejich legislativní 
ukotvení a regulace jejich provozu.

2. Čemu provoz podléhá

Na provoz dronů a vše, co s jejich provo-
zem souvisí, se vztahuje zejména několik zá-
kladních předpisů:
– zákon o civilním letectví s příslušnými pro-

váděcími vyhláškami,
– mezinárodní letecké předpisy,
– zákon o ochraně osobních údajů,
– předpisy související s využitím rádiového 

spektra.
Provoz létajících strojů je upraven záko-

nem o civilním letectví [1] a prováděcí vy-
hláškou 108/1997 Sb. Jeho § 52 se konkrét-
ně týká prostředků bez pilota na palubě a vy-
plývá z něj, že k jejich provozu nad územím 
ČR je třeba mít povolení od Úřadu pro civil-
ní letectví (ÚCL). Co to obnáší, je vysvětleno 
v kapitole 3 a 7 tohoto článku. Dále je pro-
voz upraven mezinárodními leteckými před-
pisy. Bezpilotním systémům se věnuje před-
pis ICAO (International Civil Aviation Orga-
nization) L2 – Pravidla létání, a jak vyplývá 
z jeho části 3.1.9 [2], takový systém musí spl-
ňovat požadavky jeho doplňku X [3]. V něm 

Právní aspekty provozu 
bezpilotních letadel – dronů

jsou uvedeny požadavky kladené na bezpi-
lotní letadlo a pravidla, jimiž se musí provoz 
bezpilotního letadla řídit. Při provozování 
bezpilotních létajících prostředků vybavených 
kamerou – jichž je většina – je také třeba se 

řídit ustanoveními zákona o ochraně osobních 
údajů, viz kapitola 6. Rovněž je třeba dbát na 
předpisy upravující využití rádiového spekt-
ra, viz kapitola 5. Je tomu tak i přesto, že by 
se mohlo zdát, že když uživatel koupí hoto-
vý dron, nemusím se o něco takového starat, 
protože „to už má výrobce vyřešeno“. Nemu-
sí to být pravda, zejména jde-li o stroj, který 
není deklarován vyloženě pro použití v ČR. 

Pojďme se tedy podrobněji podívat, jaká 
pravidla je třeba při provozu dronů splňovat.

3. Rozdělení bezpilotních prostředků

Letecké předpisy rozeznávají několik ka-
tegorií bezpilotních strojů (UAV). Toto členě-
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V souvislosti s bouřlivým rozvojem bezpilotních prostředků je třeba pro zajištění bezpeč-
nosti jak jejich, tak jejich okolí vytvořit pravidla pro jejich provoz. Na to reagují státy i me-
zinárodní organizace legislativou pro regulaci jejich provozu. Tento článek shrnuje, jaká 
jsou pravidla v ČR. Pojednává také o tom, jak vyřídit potřebná povolení, jsou-li předpisy 
vyžadována.
In the context of rapid development of UAVs, to ensure their safety and safety of their 
surroundings, it is necessary to create rules for their operation. In response to this, coun-
tries and international organizations start legislation which regulates the operation of 
UAVs. This article sumamarizes what are these rules in the Czech Republic. It also dis-
cusses how to deal with the necessary permits, if they are required by the law.
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Obr. 1. Klasifikace bezpilotních prostředků
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ní je důležité z hlediska požadavků, jež se na 
danou kategorii vztahují. Základní členění je 
patrné z obr. 1. Nejméně přísné podmínky se 
vztahují na kategorii model letadla do 20 kg. 
Do této kategorie spadají bezpilotní prostřed-
ky, které jsou využívány pouze k rekreačním, 
sportovním a soutěžním účelům, nejsou vyba-
veny zařízením umožňujícím automatický let 
na zvolené místo (autopilot) a jsou dálkově ří-
zeny na dohled pilota (ať už toto řízení umož-
ňuje pouze ukončení letu, nebo i pilotáž). Pro 
tyto modely platí pouze omezení, kde je lze 
provozovat (viz kapitola 4), ostatní ustano-
vení doplňku X [3] jsou pouze doporučená.

Přísnější podmínky se vztahují na katego-
rii bezpilotní letadlo, které bude využíváno 
pouze k rekreačním, sportovním a soutěžním 
účelům, kam spadají tytéž stroje, které byly 
popsány v předchozím odstavci, avšak které 
mohou být vybaveny autopilotem. Důležité je 
uvést, že rozhodujícím faktorem pro začleně-
ní do dané kategorie není použití nebo nepo-
užití tohoto systému, ale již jeho prostá pří-
tomnost na palubě stroje, což dnes zahrnuje  
v podstatě všechny drony střední a vyšší třídy. 
Pro tyto stroje platí veškeré požadavky vyplý-
vající z doplňku X [3]. Nejpřísnější podmínky 
platí pro stroje, jež budou využívány k jakým-
koliv jiným než rekreačním, sportovním nebo 
soutěžním účelům. Zde už je třeba také povo-
lení k létání, evidence pilota, stroje, pojištění 
a popř. splnění dalších povinností (viz obr. 1). 
Tím, co získání potřebných povolení obnáší, 
se zabývá kapitola 7.

4. Vzdušný prostor a jeho využití

Vzdušný prostor je mezinárodními před-
pisy rozdělen do tříd. Pro bezpilotní prostřed-
ky je použitelný mimo okolí letišť vzduš-
ný prostor třídy G, což je vzdušný prostor 
od země do výšky 300 m, mimo zakázané 
(LKP), omezené (LKR), nebezpečné (LKD), 
dočasně rezervované (TRA) nebo vyhraze-
né (TSA) prostory a mimo okolí letišť. Kde 

se tyto prostoty nachá-
zejí, lze vyčíst z letec-
kých map, které jsou 
neustále aktualizová-
ny, nebo on-line z ap-
likace AisView (http://
aisview.rlp.cz/). Vždy 
je třeba situaci zkont-
rolovat pro konkrétní 
den a čas, kdy je plá-
nován let.

Speciální pravidla 
platí pro provoz v oko-
lí všech letišť. Zde se 
situace liší podle toho, 
zda je letiště neřízené 
(typicky menší letiště), 
nebo se nachází v říze-
ném okrsku (typicky 
velká letiště a vojenská 
letiště). Aktuální in-
formace lze opět zjis-

tit z aplikace AisView nebo leteckých map.
Aby nebylo nutné nic vyřizovat s letištěm, 

je první podmínkou provozovat UAV mimo 
ochranná pásma letišť. Ochrannými pásmy le-
tišť jsou zde myšlena „ochranná pásma s výš-
kovým omezením staveb“, jak je definuje § 37 

leteckého zákona [1] a upřesňuje hlava 11 le-
teckého předpisu L 14 [4]. Tato pásma, jež se 
od letiště rozbíhají do stran a do výšky, mívají 
v prostoru dosti složitý tvar (obr. 2). Pro zjiš-
tění, kam přesně tato pásma zasahují, je vhod-
né obrátit se na správce daného letiště, popř. 
létat pouze do výšky okolních překážek či sta-
veb (je-li stroj lehčí než 0,91 kg). Další pod-
mínkou je provozovat UAV v okolí letiště jen 
do výšky 100 m. Okolím je myšlen vzdušný 
prostor ATZ (Aerodrome Traffic Zone) v oko-
lí neřízeného letiště, což je prostor do vzdá-

lenosti 5,5 km od letiště, nebo prostor CTR 
(Control zone) u letiště s řízeným provozem – 
mívá tvar kruhu s obdélníkovými protaženími 
ve směru vzletových a přistávacích drah. Jeho 
velikost a tvar lze vyčíst z aplikace AisView. 
Blíže než 5,5 km od letiště navíc mohou létat 
jen UAV s maximální vzletovou hmotností do 
0,91 kg – platí pro oba typy letišť, s řízeným 
i neřízeným provozem.

V ostatních případech (lety ve větší výšce, 
v ochranných pásmech apod.) je třeba koor-
dinace s letištěm, popř. i stanovištěm řízení 
letového provozu. To může navíc požadovat 
doplnění UAV radarovým odpovídačem, ze-
jména jde-li o řízené letiště. 

Speciální kategorií je provozování veřej-
ných leteckých vystoupení, pro které je ve 
všech případech provozu poblíž letiště tře-
ba povolení od ÚCL. Přehledně tuto proble-
matiku shrnuje obr. 3 [3] pro okolí neřízené-
ho letiště a obr. 4 [3] pro provoz v okolí ří-
zeného letiště.

Význam symbolů a čísel:
– OP: ochranné pásmo letiště,
– AGL: výška nad úrovní země,
– AMSL: nadmořská výška,
– ARP: vztažný bod letiště (lze vyčíst z map, 

ale obecně je to střed letiště),

– 1: lety bez koordinace,
– 2, 3: splnění podmínek provozovatele leti-

ště (PL) + koordinace s letištní informační 
službou (AFIS),

– 4: souhlas nebo povolení ÚCL,
– 5: letové povolení příslušného stanoviště 

řízení letového provozu (ŘLP); ŘLP může 
dále požadovat stálé obousměrné spojení 
a odpovídač sekundárního radaru,

– 6: povolení ÚCL (nebo v případě letec-
kých prací koordinace s ŘLP + koordina-
ce s PL); ŘLP může dále požadovat stálé 

Obr. 2. Ochranná pásma letiště [4]

Obr. 3. Situace v okolí neřízeného letiště [3]
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obousměrné spojení a odpovídač sekun-
dárního radaru,

– 7: povolení ÚCL (nebo v případě leteckých 
prací koordinace s ŘLP + koordinace s PL) 
+ letové povolení ŘLP; ŘLP může dále po-
žadovat stálé obousměrné spojení a odpo-
vídač sekundárního radaru.

Vždy je také třeba létat mimo mraky, a ne-
jde-li o vzdušný prostor třídy G, je třeba od nich 
ještě dodržet odstup alespoň 300 m vertikálně 
a 1 500 m horizontálně (ve vzdušném prosto-
ru G postačuje let vně oblačnosti). Dále je také 
zapotřebí dodržet bezpečný odstup od lidí, sta-
veb a hustě osídleného prostoru. ÚCL doporu-
čuje horizontální vzdálenost odpovídající ale-
spoň dvojnásobku aktuální výšky nad zemí. 
V případě, že jde o UAV s hmotností nad 7 kg, 
je tato vzdálenost definována nejen obecně 
jako „bezpečná“, ale je to konkrétně minimál-
ně 50 m od osob při startu a přistání (neplatí pro 
pilota), 100 m od osob a staveb při letu a vždy 
alespoň 150 m od hustě osídleného prostoru. 
Ten je definován jako prostor, který je ve vel-
koměstě, městě nebo osadě používán převážně 
k bydlení, obchodním činnostem nebo k rekrea-
ci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, par-
koviště obchodních center, parky, hřiště apod.) 
[5]. Stejně tak nelze létat nad pozemními komu-
nikacemi a v jejich okolí, v okolí inženýrských 
sítí (jako jsou např. vedení vysokého napětí), 
vodních zdrojů a jiných strategických objektů. 
Udané limity pro vzdálenost od osob není třeba 
dodržet, jde-li o osoby přímo zapojené do pro-
vozu stroje (pomocník pilota, operátor kamery 
apod.), které s tím předem souhlasí. UAV ale 
musí být vždy tak daleko, aby nebyly ohrože-
ny. Za tyto osoby ovšem nelze považovat např. 
diváky na koncertě či účastníky sportovní udá-
losti (nepovolí-li to výslovně ÚCL).

Prostředek UAV může být také provo-
zován pouze na přímý dohled pilota (popř., 

dovolí-li to ÚCL, i jiné osoby, která může 
ihned převzít řízení, je-li to nutné). Za pří-
mý dohled není považováno použití daleko-
hledu apod. Pilot se také nesmí při řízení po-
hybovat, tj. např. pilotovat při jízdě autem 
(ani když sám není řidičem, nepovolí-li to 
výslovně ÚCL).

Za porušení předpisů hrozí pokuta do výše 
několika milionů korun, v závislosti na pova-
ze deliktu a osobě, jež jej spáchala – viz § 92, 
a dále zákona [1]. Pokutu lze uložit až pět let 
zpětně (§ 94 odst. 3).

5. Rádiová komunikace s bezpilotním 
prostředkem

Legislativně je upravena i rádiová ko-
munikace mezi bezpilotním prostředkem 
a dálkově řídicí stanicí, popř. i mezi těmito 
prostředky navzájem. Tato problematika je 
upravena zejména zákonem o elektronických 
komunikacích [6]. Na tento zákon navazují 
některé další předpisy, zvláště Plán přidělení 
kmitočtových pásem (tzv. národní kmitočtová 
tabulka) [7] a Plán využití rádiového spektra 
[8]. Tyto dokumenty stanovují, jaké kmitočty 
(popř. kmitočtová pásma) lze využít k dané-
mu účelu (pro řízení, telemetrii, přenos obra-
zu) a jaké jsou technické požadavky kladené 
na rádiové vysílače.

Co se týče využití kmitočtů podle radio-
komunikační služby, použití na UAV spadá 
do kategorie pozemní pohyblivá služba, popř. 
letecká pohyblivá služba. Aby bylo mož-
né daný vybraný kmitočet pro řízení UAV, 
telemetrii či přenos obrazu využít, je tře-
ba buď požádat ČTÚ o vydání individuál-
ního oprávnění k využívání rádiového kmi-
točtu, nebo využít některý kmitočet z tzv. 
všeobecného oprávnění. Všeobecná opráv-
nění vymezují kmitočty, které lze za daných 

podmínek využívat a pro jejichž využití není 
třeba udělit individuální oprávnění. Jejich 
využití je navíc i bezplatné. Proto jsou vý-
robci bezpilotních prostředků téměř výhrad-
ně využívány právě tyto kmitočty. V úva-
hu zde přichází použití některého z kmi-
točtů uvedených ve všeobecném oprávnění 
VO-R/12/09.2010-12 [10], VO-R/10/05.2014-3 
[11] nebo VO-R/15/08.2005-27 [12]. Jako 
nejvhodnější se z prvního dokumentu jeví 
pásma 2,4 a 5 GHz při využití podle nor-
my IEEE 802.11 (WiFi), z druhého např. 
pásmo 868 MHz či opět pásma 2,4 nebo 
5 GHz, ovšem za jiných podmínek, než vy-
užívá WiFi; pásma uvedená v třetím doku-
mentu je možné využít jen pro řízení UAV. 

Při využití kmitočtů z všeobecného opráv-
nění je však třeba si uvědomit, že se na rozdíl 
od individuálních oprávnění (kde je zaručena 
ochrana kmitočtu) jde o sdílené kmitočty, kte-
ré mají charakter tzv. podružné služby. Vysí-
lače této podružné služby obecně nesmí pů-
sobit škodlivé rušení stanicím přednostních 
služeb, jimž jsou kmitočty již přiděleny nebo 
budou přiděleny později, a stejně tak nemo-
hou nárokovat ochranu před škodlivým ru-
šením od stanic přednostní služby (mohou 
však nárokovat ochranu před škodlivým ru-
šením od stanic téže nebo jiné podružné služ-
by, jimž mohou kmitočty být přiděleny poz-
ději než jim).

Kromě použitelného kmitočtu je také třeba 
dodržet technické požadavky kladené na rá-
diové vysílače (§ 73 zákona o elektronických 
komunikacích [6] a odkazované vyhlášky). 
Tedy rádiové zařízení může být v ČR provo-
zováno pouze tehdy, odpovídá-li požadav-
kům nařízení vlády [12], tj. byla-li u zařízení 
posouzena shoda s evropskými normami. To 
pak nese označení CE a je u něho k dispozi-
ci Prohlášení o shodě. Zde je třeba dát si po-
zor na záměnu s velmi podobnou a zavádějí-
cí značkou CE – China Export.

6. Ochrana osobních údajů

Při použití UAV vybaveného kamerou, 
fotoaparátem nebo mikrofonem je také tře-
ba dbát na ochranu osobních údajů [13, 14]. 
Používá-li se zařízení pouze k přenosu infor-
mace (tzn. že není pořizován záznam), jde-li 
o sledování např. krajiny, zemědělských nebo 
průmyslových prostor nebo pohybu zvěře bez 
záznamu identifikovatelných osob nebo jde-
-li o použití pouze pro vlastní potřebu fyzic-
ké osoby, použije se pouze ustanovení občan-
ského zákoníku, paragrafy § 81 a dále [15]. 
Jde-li o jakékoliv jiné použití, je třeba se ří-
dit ustanoveními zákona o ochraně osobních 
údajů [16]. Z něj vyplývá, že se nesmí zejmé-
na pořizovat záběry ryze soukromých akti-
vit (hlavně v rámci obydlí a přilehlých pro-
stor) a záběry, jimiž by primárně byla snižo-
vána lidská důstojnost. Také je nutné zajistit, 
aby byl záznam pořizován pouze za daných 
podmínek, kterými jsou souhlas daných osob 
s jejich nahráváním, plnění úkolů ze zákona 

ARP

do 0,91 kg

Obr. 4. Situace v okolí letiště s řízeným okrskem [3]
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nebo ochrana práv daných osob (či záchrana 
jejich života). Za ochranu práv osob lze po-
važovat např. hlídání rozsáhlých polí či povr-
chových dolů. Je-li to pro ochranu práv nutné, 
lze provádět monitoring i na veřejných pro-
stranstvích. Ovšem je třeba vymazat veškeré 
části nahrávky (snímků), které nemají co do 
činění s danou ochranou. Se všemi nahrávka-
mi pořízenými z jakéhokoliv důvodu je tře-
ba nakládat podle zákona o ochraně osobních 
údajů, tj. zejména záznamy zabezpečit proti 
zneužití a nahlásit pořizování (zpracování) zá-
běrů Úřadu pro ochranu osobních údajů (ne-
vztahuje-li se na ně výjimka podle § 18 [16]).

7. Co je třeba vyřídit

Z obr. 1 je patrné, že pro provoz někte-
rých kategorií bezpilotních prostředků vy-
plývá nutnost vlastnit Povolení k létání, pro 
některé i nutnost mít Povolení k provozová-
ní leteckých prací či činností pro vlastní po-
třebu a další povinnosti, jako je evidence pi-
lota a bezpilotního zařízení. Jak tato povo-
lení získat?

Pro všechna bezpilotní letadla je třeba zís-
kat Povolení k létání a je zapotřebí evidence 
pilota a bezpilotního letadla. V tomto případě 
je postup následující: Nejdříve je třeba vypl-
nit jednotný formulář žádosti o evidenci leta-
dla a vydání povolení k létání. Formulář [17] 
je dostupný na stránkách ÚCL. Ten je třeba 
vyplnit jednou jako žádost o evidenci bez-
pilotního letadla a vydání povolení k létání 
a potom ještě pro každého pilota jako žádost 
o evidenci pilota – tedy zvlášť pro každého 
pilota, jenž bude daný prostředek pilotovat. 
Při vyplňování je vhodné se řídit pokyny [18]. 
Vyplněné formuláře se zašlou na ÚCL spolu 
s uvedenými přílohami. Důležitou přílohou je 
provozní příručka bezpilotního letadla, resp. 
minimálně její části B a F. Co přesně musí 
provozní příručka obsahovat a jak ji zpraco-
vat, je uvedeno v pokynech [19].

Po odeslání potřebných dokumentů a za-
hájení správního řízení, zpravidla do 60 dní, 
vyzve ÚCL k zaplacení správního poplatku, 
jenž činní 4 000 korun [20]. Po jeho uhraze-
ní bude vydáno rozhodnutí o vydání nebo ne-
vydání Povolení k létání letadla bez pilota na 
palubě s omezením „pilot-žák“ a o registra-
ci bezpilotního prostředku a pilotů. Samotné 
povolení bude vydáno po nabytí právní moci 
uvedeného rozhodnutí.

Dále je nutné ze zákona stroj pojistit. Tuto 
službu již pojišťovny poměrně běžně nabíze-
jí. Výše pojistného určuje nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady [21]. Pro letadla do 
500 kg, což je naprostá většina případů UAV, 
je výše plnění stanovena na 0,75 mil. ZPČ. 
(ZPČ – zvláštní práva čerpání je jednotná 
měnová jednotka Mezinárodního měnového 
fondu. Kurz se za několik posledních let po-
hybuje v rozmezí 34 až 35 Kč/ZPČ. Aktuál-
ní kurz lze najít pod mezinárodním označe-
ním XDR např. na stránkách ČNB.) Je tedy 
třeba podle aktuálního kurzu pojistit stroj na 

přibližně 25 mil. korun. Potvrzení o pojiště-
ní je třeba zaslat ÚCL.

Povolení k létání letadla bez pilota na pa-
lubě s omezením „pilot-žák“ obsahuje ome-
zující podmínky, za kterých je možné stroj 
provozovat (jejich smyslem je legalizace vý-
cvikových a výukových letů). Pro jejich od-
stranění je třeba zažádat o povolení bez to-
hoto omezení. Na výzvu ÚCL je potom tře-
ba se dostavit k ověření teoretických znalostí 
a praktických dovedností pilota a letových 
vlastností UAV. Po jejím úspěšném absol-
vování (max. tři pokusy) a zaplacení správ-
ního poplatku 400 korun [20] ÚCL rozhod-
ne o vydání nebo nevydání Povolení k létá-
ní letadla bez pilota na palubě (bez omezení 
„pilot-žák“).

Jestliže je pro provoz UAV vyžadová-
no i vydání Povolení k provozování letecké 
činnosti pro vlastní potřebu bezpilotním le-
tadlem nebo Povolení k provozování letec-
kých prací bezpilotním letadlem (viz obr. 1), 
je třeba postupovat dále. Zaprvé je nutné si 
ujasnit, jaká činnost bude s UAV vykonává-
na. Leteckými pracemi jsou typicky fotogra-
fování, natáčení pro jiné subjekty apod., pro 
podporu vlastní činnosti firmy nebo organi-
zace. Podle požadované činnosti je třeba vy-
plnit formulář žádosti o povolení k provozo-
vání leteckých činností pro vlastní potřebu 
bezpilotním letadlem [22] nebo žádosti o po-
volení leteckých prací bezpilotním letadlem 
[23] podle pokynů ÚCL [24, 25] a vypra-
covat celou provozní příručku včetně všech 
požadovaných příloh [19]. Následně bude ve 
správním řízení po zaplacení správního po-
platku 10 000 korun [20] rozhodnuto o vy-
dání nebo nevydání povolení k provozování 
daných prací nebo činností. Po nabytí práv-
ní moci rozhodnutí o vydání povolení bude 
vydáno i příslušné povolení.

Seznam všech evidovaných bezpilotních 
letadel [26] a provozovatelů leteckých prací 
a leteckých činností pro vlastní potřebu bez-
pilotními letadly [27] lze najít na webových 
stránkách ÚCL.

8. Hlášení leteckých nehod

Jednou z důležitých, i když nemilých věcí, 
jež je třeba umět vyřídit, je hlášení leteckých 
nehod. U kterých strojů je to vyžadováno, je 
patrné z obr. 1. Způsob hlášení je stanoven 
zvláštním předpisem [28], zejména částí 4.12. 
Nejjednodušší je využít k tomuto účelu přímo 
vytvořený on-line formulář [29].

Hlásit nehody je opravdu třeba. Teprve 
na základě získaných poznatků z provozu 
(a nehod) UAV je možné dále zvyšovat je-
jich bezpečnost.

9. Závěr

Pro minimalizaci bezpečnostních rizik při 
provozu bezpilotních prostředků, zejména 
v sektoru malých bezpilotních letadel, v sou-
časnosti se rychle rozvíjejícím, tzv. dronů, je 

třeba tomuto provozu dát určitý řád. Spolu 
s rozvojem těchto strojů se tak vyvíjejí i před-
pisy upravující jejich použití. Nejvíce je to 
patrné na směrnicích upravujících pravidla 
samotného provozu, jako je doplněk X letec-
kého předpisu L2, který je poměrně nový. Ale 
postupuje i legislativa předpisů upravujících 
např. využití rádiového spektra s ohledem na 
potřeby rostoucího provozu UAV. V budouc-
nosti se tak jistě dočkáme dalších modifikací 
těchto pravidel, např. pro užití § 56 a dalších 
zákona [1] pro dopravu zboží. A v souvis-
losti s rostoucí technickou vyspělostí dronů, 
a zejména s jejich bezpečností, jež bude nej-
důležitější otázkou jejich dalšího využití, se 
snad dočkáme i modifikací některých součas-
ných právních omezení jejich provozu, jako 
je např. provoz jen v dohledu pilota. Pro dal-
ší vývoj legislativy tak bude rozhodující, jak 
bezpečný jejich provoz bude. Ukáže-li se, že 
UAV mohou bezpečně fungovat v nebi nad 
námi, jistě to přispěje i k jejich lepšímu přijetí 
zákonodárci. Je tak na provozovatelích těch-
to strojů, aby se v zájmu bezpečnosti provo-
zu UAV drželi platných předpisů.
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Díky nim mají Pražané mj. již i zastáv-
kové panely, které je informují o odjezdech 
nebo zpožděních, řidičům zase pomáhají 
v ohrožení a dispečerům zjednodušily práci 
v krizových situacích.

Přestože je v dobách zavedení přijížděly 
obdivovat delegace ze západní Evropy i USA, 
museli jejich tvůrci v úplných počátcích bo-
jovat s lehkou nedůvěrou. „Pražský dopravní 
podnik se léta snažil zavádět podobné systé-
my a dlouho se mu nedařilo najít firmu, kte-
rá by přinesla funkční software. Takže když 
moji kolegové poprvé dorazili na oddělení 
řídicích systémů, předvedli jim tam v jedné 
místnosti celou řadu nefunkčních prototypů 
a pak ukázali na volné místo u zdi a s nadsáz-

Systémy, které řídí v Praze autobusy i tramvaje, 
slaví deset let

kou řekli, že to je připravené pro nás,“ vzpo-
míná dnes s úsměvem ředitel Karel Krištof ze 
skupiny Xanthus Group, která za pražskými 
dopravními systémy stojí.

„Každopádně naši nadšení technici, kte-
ří před jedenácti lety na dispečink dorazili 
pouze s aktovkami a hlavami plnými nápadů, 
nakonec vymysleli systém, který v hlavním 
městě o rok později začal bezchybně a spo-
lehlivě řídit tramvaje, později autobusy a na-
konec do ovládání zapojil i chytré zastávky 
a další vychytávky,“ dodává.

Hardware, software, ale třeba i zastávko-
vé informační panely vymysleli čeští vývojáři 
z firmy Xanthus a vyrobili je ve svých výrob-
ních základnách v České republice, většinou 

Jsou navrženy pouze v jediném exempláři speciálně pro hlavní město Prahu a vymysleli 
je a vyrobili čeští technici. V těchto dnech slaví deset let fungování a za tu dobu nikdy ne-
zkolabovaly. Osvědčily se i v krizových situacích nebo během povodní. Řeč je o systémech 
AUDIS (autobusy) a DORIS (tramvaje), které v Praze řídí městskou povrchovou dopravu.

Obr. 1. Zastávkové informační panely se již 
objevují i v Praze


