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ÚVOD 

Drony neboli UAV (Unmanned air vehicles) v českém překladu UA (bezpilotní letadlo) nebo 

UAS (bezpilotní systém) nabízejí v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí 

množství výhod (Ren et al., 2019). Rešeršní práce je zaměřená na uplatnitelnost UAV pro 

monitorování látek znečišťujících ovzduší z lokálních topenišť sledováním standardních 

parametrů (CO2, NO, NO2, CO, NH3, VOC, SO2, TZL – PM1, PM2.5 a PM10 aj.).  

1 UA (BEZPILOTNÍ LETADLO)  

Dron je z pohledu české letecké terminologie vnímaný jako letadlo bez pilota na palubě, 

a proto v dále textu bude pro dron použito označení UA (Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). Bezpilotní letadla-UA představují druh 

robotických letadel s vestavěnými řídicími systémy a rádiovým řízením na dálku. Podle 

konstrukce se drony neboli UA dále dělí podle počtu rotorů na kvadrokoptéry (4 rotory), 

hexakoptéry (6 rotorů), oktokoptéry (8 rotorů), dodekakoptéry (12 rotorů) a hexadekakoptéry 

(16 rotorů). UA představují zařízení, které vynikají vysokou stabilitou na místě, snadno se 

udrží v určité požadované výšce, mají značnou manévrovací schopnost apod., což z nich činí 

zařízení pro široké použití (Gupte et al., 2012; Colomina a Molina, 2014). S vývojem nových 

technologií a se vznikem nových výrobců UA, jako je DJI (ShenZhen, Čína) se velmi rychle 

rozšířil nízkonákladový trh s UA, které se tak staly velmi dostupné pro civilní účely. 

Statistiky ukazují, že počet vyrobených UA se na světě každoročně zvyšuje a trh se rychle 

rozvíjí. V roce 2015 dosáhl celosvětový prodej UA 1,1 milionu, což je trojnásobný nárůst od 

roku 2014, kdy celkově trh dosáhl 3,6 miliardy dolarů (Ren et al., 2019). 

2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA UA 

Bezpilotní letadla (UA) je možné provozovat pouze s povolením Úřadu pro civilní letectví 

(ÚCL), a to na základě povolení k létání dle § 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví 

a dále povolení k provozování leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu. 

Náležitosti provozu bezpilotních prostředků určuje letecký předpis Ministerstva dopravy L2 -

 Pravidla létání v Doplňku X. 

Úřad pro civilní letectví dělí uživatele UA do dvou základních skupin, a to na rekreační 

uživatele (tedy užívání dronu pro soukromé účely) a užívání dronu pro účely výdělečné, 

experimentální, výzkumné. V případě výdělečného, experimentálního a výzkumného využití, 

je potřeba provést evidenci stroje i pilota u ÚCL a dále absolvovat praktickou a teoretickou 

pilotní zkoušku. Po úspěšném složení pilotních zkoušek pilot obdrží povolení k létání, a poté 

můžete žádat o povolení k provádění leteckých prací (Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). 

V závislosti na místě realizace letu je pilot dronu povinen tuto činnost nahlásit na ÚCL, 

majitelům pozemků a dalším institucím, které jsou použitím dronu dotčeny.  

Bezpilotní letouny se podle legislativy dělí do čtyř kategorií, a to dle jejich hmotnosti – 

pro jednotlivé hmotnostní kategorie jsou dána pravidla pro jejich provoz. První kategorie 
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zahrnuje stroje s hmotností do 0,91 kg. Pro jejich řízení pro rekreační a sportovní účely není 

zapotřebí evidence pilota na ÚCL. Stejná pravidla platí pro další dvě kategorie, tj. drony 

s hmotností 0,91 – 7 kg a 7 – 25 kg. Pro provoz strojů nad 25 kg je nutno absolvovat pilotní 

zkoušky a bezpilotní letoun zaevidovat na ÚCL (§ 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). 

Protože žádný přístroj není bezporuchový je nutno dodržovat při obsluze bezpilotního 

letounu bezpečnou vzdálenost od osob, budov i jiných předmětů. Povolené bezpečné 

vzdálenosti jsou spjaty s hmotností dronu. Pro bezpilotní letouny s hmotností od 7 do 25 kg 

a >25 kg platí bezpečné vzdálenosti 50-100-150 m, což znamená, že musí být dodržena 

vzdálenost 50 metrů od osob při vzletu a přistání dronu. Během vlastního letu musí být dron 

ve vzdálenosti minimálně 100 m od osob i budov a minimálně 150 metrů k hustě osídlenému 

prostoru. V zóně CTR (řízeného okrsku letiště) je možné létat ve vzdálenosti minimálně 

5,5 km od vztažného bodu letiště a dále jen do výšky 100 metrů. V případě nutnosti vzletu 

a provozu bezpilotního letouny o hmotnosti vyšší než 0,91 kg v zóně CTR je nutno získat 

povolení pro tento vzlet od ÚCL nebo ŘLP (Řízení letového provozu). Ale vždy musí být 

dron obsluhován mimo ochranou zónu letiště.  

Přesné náležitosti provozu bezpilotního letounu v zónách CTR a ATZ (letištní provozní zóna 

neřízeného letiště) jsou uvedeny na Obrázku 1 a Tabulce 1 (Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). 

Od roku 2020 bude nutnost registrace provozovatele dronů u vnitrostátních orgánů. Pravidla 

se v zásadě vztahují na všechny drony bez ohledu na jejich hmotnost. Většina dotčených 

bezpilotních letounů však bude spadat do tzv. trhu hromadně vyráběných bezpilotních 

letounů, které budou muset pouze splňovat minimální požadavky, jako je registrace 

a elektronická identifikace. Provozovatelé dronů o hmotnosti nižší než 25 kg budou moci 

létat bez předchozího povolení, a to za určitých podmínek. Mezi takové podmínky patří 

například, že dron nesmí létat výš než 120 metrů a že provozovatel vždy udržuje dron v jeho 

vizuální linii vidění aj. Jednotlivé členské státy budou moci definovat tzv. „Bezletové zóny“, 

v nichž nebude povoleno létat s drony. Tyto „bezletové zóny“ mohou zahrnovat například 

letiště, a nebo centra města (https://ec.europa.eu). 
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Obrázek 1 Náležitosti provozu bezpilotního letounu v zónách CTR a ATZ (Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). 
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Tabulka 1 Náležitosti provozu bezpilotního letounu různých hmotnostních kategorií (§ 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví: L2 - Pravidla létání v Doplňku X). 

maximální vzletová hmotnost < 0,91 kg > 0,91 kg a < 7 kg 7 - 25 kg > 25 kg 

účel použití 
rekreačně 

sportovní 

výdělečné, 

experimentální, 

výzkumné 

rekreačně 

sportovní 

výdělečné, 

experimentální, 

výzkumné 

rekreačně 

sportovní 

výdělečné, 

experimentální, 

výzkumné 

rekreačně 

sportovní 

výdělečné, 

experimentální, 

výzkumné 
požadavek 

evidence letadla ne ano ne ano ne ano ano 

evidence pilota ne ano ne ano ne ano ano 

praktický a teoretický test pilota ne ano ne ano ne ano ano 

povolení k létání ne ano ne ano ne ano ano 

povolení k provádění LP a LČPVP nelze ano nelze ano nelze ano nelze ano 

označení UA: ID štítek / ID štítek + pozn. značka ne/ne ano/ano ano/ne ano/ano ano/ne ano/ano ano/ne ano/ano 

min. ve vzdálenosti (m): vzlet, přistání/osoby, 

stavby/osídlený prostor 
bezpečná bezpečná, ale minimálně 50/100/150 

dozor ne ne ne ano 

"failsafe" systém ne ano ano ano ano 

provozní příručka UAS ne ano ne ano ne ano ne ano 

hlášení událostí ne ano ne ano ne ano ano 
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3 MONITORING OVZDUŠÍ POMOCÍ UA A SENZORŮ  

Při monitoringu znečištění ovzduší UA poskytují okamžité výsledky. Jedná se o relativně 

nenáročnou, levnou a velmi efektivní metodu, ve srovnání s konvenčním finančně velmi 

nákladným imisním monitoringem. Ruku v ruce se vznikem a vývojem UA se rovněž začaly 

vyrábět i různé miniaturní senzory, které vynikají stále sofistikovanějším a technologicky 

propracovanějším provedením. Nyní UA vybavené různými senzory představují velmi 

důležitý přístup při získávání prostorových dat o látkách znečišťujících ovzduší. Na základě 

mnoha výhod jako je nízká cena, krátký revizní cyklus, flexibilita a vysoká přesnost, se UA 

staly mocnými nástroji v monitorování nejen znečištěného ovzduší, ale také v rámci 

geologického, zemědělského, ekologického a lesního monitoringu. Přestože jsou tyto 

technologie pro UA stále ještě ve svých počátcích, dochází k jejich progresu a značnému 

využití napříč různých oblastí zkoumání (Ren et al., 2019). 

V současné době se stále více objevuje názor, že UA představují budoucnost v měření 

znečištění ovzduší, především díky technologickému pokroku, vylepšením jak samotných 

UA, tak i senzorů pro detekci látek znečišťujících ovzduší (LZO), což činí z těchto zařízení 

nový velmi užitečný typ přístroje pro získání dat (Alvear et al., 2017; Cárdenas et al., 2018; 

Rossi et al., 2017; Ren et al., 2019). Již v roce 2004 vydefinovali odborníci z NASA širokou 

škálu civilních aplikací pro UA (Alvear et al., 2017). UA je schopen nést větší hmotnost 

přídavných zařízení a zároveň jsou vyvíjeny stále lehčí senzory včetně počítačové vizualizace, 

poskytující on-line výsledky v reálném čase a další zpracování dat pomocí sofistikovaných 

software (Rojas et al., 2015; Cárdenas et al., 2018; Rossi et al., 2017; Ren et al., 2019). 

Nevýhodou těchto systému je omezená doba letu UA. V současné době se doba letu u UA 

pohybuje okolo 20 až 30 min (Cárdenas et al., 2018). Nicméně tato „drobná komplikace“ 

se dá řešit pořízením další sady akumulátoru a jejich dobíjením a opětovným použitím 

v terénu. Technologie UA se stávají levným, ale zároveň výkonným nástrojem k dosažení 

ze země těžko přístupných míst a průzkumu relativně velkých oblastí (Hung et al., 2012; 

Gonzalez et al., 2011).  

V posledních letech také vzrostla kvalita optických senzorů pro detekci látek znečišťujících 

ovzduší určených pro UA, které umožnily revoluční posun v monitorování a hodnocení 

znečištění ovzduší (Rojas et al., 2015; Morawska et al., 2018). Náklady na pořízení jsou 

až o tři řady nižší než standardní/referenční přístroje. Existuje však spoustu otázek spojených 

s touto problematikou, jako např.:  

• Jsou tyto technologie vhodné pro různé předpokládané účely a jak daleko tyto 

technologie a jejich aplikace pokročily v poskytování odpovědí a řešení? 

• Jak přesné jsou informace získané z optických senzorů ve srovnání s klasickými 

monitorovacími přístroji? 

Na tyto otázky neexistuje jasná odpověď z důvodu nedostatku kvantitativních specifikací 

výkonu senzorů, konsensu ohledně doporučeného konečného použití a souvisejících 

minimálních výkonnostních cílů těchto technologií, společně se schopností potenciálních 

uživatelů formulovat požadavky na jejich aplikace nebo podmínky zamýšleného použití. 
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Nízkonákladové senzory/monitory LZO jsou technologie, které slibují revoluční pokrok 

v monitorování kvality ovzduší prostřednictvím masivního zvýšení prostorového a časového 

rozlišení dat. Navíc UA rozšiřují oblast působnosti o monitoring LZO ve vertikálním 

I horizontálním směru. UA vybavené kompaktními senzory tak mohou poskytovat data téměř 

v jakémkoli bodě trojrozměrné osy. Tato zajímavá vlastnost upřednostňuje snížení počtu 

senzorů používaných v rámci imisního monitoringu, čímž se sníží i celkové náklady. 

(Morawska et al., 2018). V současné době UA vybavené miniaturními senzory pro detekci 

plynných emisí mohou kompenzovat nedostatek dat z tradičních monitorovacích stanic a lze 

je využít pro analýzu i simulaci nejrůznějších LZO jako: PM10, PM2.5, PM1, CO2, SO2, NO, 

NO2, NH3 aj. Ve studiích distribučních, difúzních a přenosových charakteristik (Dunnington 

a Nakagawa 2017; Alvarado et al. 2015; Xiang et al., 2018). 

“New Paradigm for Air Pollution Monitoring (2014-2018 Progress Report Air and Energy 

Research Program US EPA) hodnotí a zkoumá možnosti a způsoby vzorkování emisí a imisí 

v otevřeném prostoru v blízkosti emisního zdroje. Konkrétně byla testována citlivost 

komerčně dostupných senzorů, jejich odezva. Současně byl ověřován výkon zařízení a 

určovány emisní faktory. Takto získané informace mohou být následně použity pro 

zefektivnění monitoringu znečištění ovzduší v reálním čase např. pro PM a black carbon 

(Williams, 2018). Konkrétně samotné problematice senzorů je věnovaná publikace „Air 

Sensor Guidebook, 2014“. Tato příručka byla vydaná v US EPA a obecně lze říci, že se 

zabývá potenciálním využitím senzorů pro studium kvality ovzduší. Dokument se zabývá tzv. 

nízkonákladovými senzory, které jsou v současné době komerčně dostupné v široké škále 

provedení. Jedná se o nově vyvíjející technologickou oblast, která se rychle vyvíjí, a proto 

sebou nese širokou škálu otázek ohledně vhodného použití. Příručka popisuje použití senzorů 

v rámci nejrůznějších aplikací, a to od vzdělávacích programů po výzkumnou oblast. Hlavní 

součástí této příručky je diskuse o aspektech kvality dat získaných nízkonákladovými 

senzory, jako je potřeba kalibrace senzorů, stanovení přesnosti odezvy zařízení, zkreslení 

odezvy a další charakteristiky výkonu atd. (Williams, et al., 2014). 

3.1 Vliv UA na naměřené koncentrace LZO  

Při použití UA samozřejmě vyplývá rovněž otázka, jak proudění vzduchu okolo vrtulí 

ovlivňuje koncentrace měřených LZO. Velkým problémem dále zůstává skutečnost, že 

v současné době stále neexistuje jednotná metodika pro měření koncentrací LZO pomocí UA. 

Výsledky měření z UA mohou být do jisté míry zkresleny turbulentním prouděním vrtulí 

(Villa et al. 2016).  

Villa et al. (2016) provedli dva testy, přičemž první test (Test 1) zkoumal vliv vrtulí na 

rychlost proudění vzduchu v bezprostřední blízkosti UA (DJI S800). Test 1 byl prováděn 

v uzavřeném hangáru letiště. UA byl upevněn k vysokozdvižnému vozíku, aby byla jeho 

poloha neměnná, stabilní a přesná. Schéma průběhu Testu 1 je zobrazeno na obrázku 2 (Villa 

et al., 2016). Test 1 byl rozdělen do čtyř experimentů, ve kterých byla měření prováděna 

podél osy Y, a to jak pod UA osa -Y, tak nad UA osa +Y, a v horizontálním směru podél osy 

X. Hexakoptéra UA má symetrický tvar, a proto se předpokládá, že má stejný profil rychlosti 
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vzduchu podél osy Z a X. Rychlost vzduchu byla měřena každých 100 mm do maximální 

vzdálenosti 1500 mm (Villa et al., 2016). 

Pro oba experimenty 1 a 2 byla anemometrická sonda přesunuta od středu UA (0 mm) 

do vzdálenosti 1500 mm. Během experimentů 3 a 4 se anemometrická sonda pohybovala 

podél osy X, od nejbližšího bodu k vrtulím, ve vzdálenosti 600 mm od středu UA 

na vzdálenost 1900 mm. Během Testu 1 byl vysokozdvižný vozík, ke kterému byl připojen 

UA, umístěn ve jmenovité výšce „h“ tři metry (h = 3000 mm) (Villa et al., 2016). 

  
Obrázek 2 Schematické znázornění Testu 1 a znázornění směru anemometrické sondy během různých 

experimentů Testu 1 (Villa et al., 2016). 

 

Obrázek 3 Mapa rychlosti větru okolo UA pro TEST 1 (Villa et al., 2016). 

Výsledky Testu 1 a experimentů 1 až 4 jsou uvedeny na obrázku 3. 

Obrázek 4a ukazuje měření rychlosti vzduchu (m/s) nad UA (osa +Y) během Experimentu 2. 

Z trendu dat vyplývá, že rychlost vzduchu postupně klesá se vzdáleností od konce listu vrtule, 

přibližně ve vzdálenosti 900 mm dosahuje průměrná rychlost vzduchu 0,9 m/s (Villa et al., 

2016). 

Obrázek 4b ukazuje výsledky experimentu 1 pro měření rychlosti vzduchu pod UA (osa –Y). 

Anemometr zaznamenal zvýšení rychlosti vzduchu ve vzdálenosti 600 mm od středu UA. 
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Ve vzdálenosti cca 500 mm činila rychlost vzduchu 5 m/s a ve vzdálenosti 700 mm činila 

7,5 m/s. Rychlost vzduchu se stabilizovala až ve vzdálenosti 1200 mm od UA, kdy průměrná 

rychlost větru vykazovala již 6,5 m/s (Villa et al., 2016). 

Obrázek 4c znázorňuje výsledek experimentu 3 - horizontální směr proudění vzduchu 

na ose X. Z obrázku je patrné, že hexakopterové vrtule významně ovlivňují proudění 

vzduchu. Ukázalo se, že rychlost vzduchu rychle klesá a stává se nevýznamnou ve 

vzdálenostech 700 mm od středu UA. Rychlost vzduchu těsně za vrtulemi byla asi 4 m/s a při 

zmíněných 700 mm již byla rychlost vzduchu menší než 1 m/s (Villa et al., 2016). 

Obrázek 4d znázorňuje výsledek experimentu 4 (svislý směr proudění vzduchu na ose X) 

pro údaje o rychlosti vzduchu podél stejné osy X, která ukázala, že rychlost vzduchu plynule 

klesala ve vzdálenosti nad 700 mm (Villa et al., 2016). 

 

Obrázek 4 Výsledky Testu 1 z jednotlivých experimentů 1-4 (Villa et al., 2016). 

Celkovým cílem Testu 2 bylo kvantifikovat účinek vlivu vrtulí na odezvu senzorů a ověření 

systému UA z hlediska jeho schopnosti shromažďovat data plynných emisí a prachových 

částic emitovaných zdrojem znečištění (Villa et al., 2016). 

Cílem testu 2 bylo odpovědět na následující otázky: 

(1) Jaký vliv mají vrtule UA na odezvu senzorů při měření koncentrací plynů a počtu částic? 

(2) Jak ovlivňuje pozice senzorů (pod, nad nebo uvnitř kouře) naměřené koncentrace? 

(3) Jak ovlivňuje vzdálenost od středu UA naměřené koncentrace plynu a počet částic? 
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Obrázek 5 Schematické znázornění Testu 2 (Villa et al., 2016). 

Schéma pro Test 2 je znázorněno na obrázku 5. Zdrojem LZO byly emise z automobilu Isuzu 

D-Max 4×4 (3,0 litrový turbo diesel, 130 kW s automatickou převodovkou). K výfuku 

automobilu byla připojena tepelně odolná hliníková flexibilní trubka (o délce 4000 mm) 

pro odvod exhalací z výfuku. Konec trubky byl připevněn k žebříku ve výšce 2500 mm. 

Pro měření byly přední i zadní dveře hangáru otevřeny a testované vozidlo D-Max bylo 

zaparkováno ve směru větru s motorem běžícím na minimálních otáčkách za minutu, 

tak aby produkoval konstantní emise a vytvořil stabilní exhalace vyfukované směrem 

k systému UA (Villa et al., 2016). 

Během Testu 2 byl UA umístěn ve třech různých polohách: 700 mm nad kouřem výfukových 

plynů, před kouřem výfukových plynů a 700 mm pod kouřem výfukových plynů. Základní 

informace o Testu 2 jsou vedeny v tabulce 2 (Villa et al., 2016). 

Tabulka 2 Shrnutí Testu 2 v rámci provedených experimentů 1–4. 

 

Stav 

vrtule 
Poloha UA, výška UA od země (mm) 

Poloha vstupu senzoru; 

vzdálenost od středu UA 

(mm) 

Pozice senzoru; 

Vzdálenost od 

výfuku (mm) 

Experiment 1 Vypnuto Uvnitř kouře výfukových plynů 2500 - 700 

Experiment 2a Zapnuto Uvnitř kouře výfukových plynů 2500 1100 700 

Experiment 2b Zapnuto Uvnitř kouře výfukových plynů 2500 700 700 

Experiment 3a Zapnuto Nad kouřem výfukových plynů 3200 1100 700 

Experiment 3b Zapnuto Nad kouřem výfukových plynů 3200 700 700 

Experiment 4a Zapnuto Pod kouřem výfukových plynů 1800 1100 700 

Experiment 4b Zapnuto Pod kouřem výfukových plynů 1800 700 700 

Distribuce znečišťujících látek za různých podmínek je reprezentována houslovými (violin) 

grafy (obrázek 6 a – c). Tento typ grafu byl vybrán, aby lépe charakterizoval naměřené 

koncentrace LZO a počet částic PM. Zároveň je patrné, že naměřené koncentrace byly 

nejvyšší, když byly vrtule UA vypnuté (obrázek 6 a) a současně pokud se měřily uvnitř kouře 

výfukových plynů (Villa et al., 2016). 

Následující tabulka XX pak uvádí rozdílnost výsledků uskutečněných během Testu 2 

pro jednotlivé experimenty, ze kterých je patrné, že výsledné koncentrace LZO detekované 

senzory, jsou významně ovlivněny jejich umístěním v kouři výfukových plynů.  

Tabulka 3 Shrnutí měření Testu 2 pro CO2 

Experiment 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

CO2 (ppm) 558 548 546 580 524 554 576 

 

Z výsledků Testu 2 se ukázalo, že koncentrace plynů i počet částic je nižší, když se UA 

nachází pod nebo nad oblakem výfukového plynu nad  srovnání s tím, když je UA umístěn 

přímo uvnitř kouře výfukových plynů. Výsledky Testu 2 dále ukazují, že vrtule UA způsobují 
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disperzi, což dokumentuje pokles koncentrace plynu při odezvě senzorů namontovaných blíže 

ke středu UA. Posunutím senzorů dále od středu UA lze snížit vliv rozptylu (disperze). 

Systém UA by měl být provozován tak, aby senzory byly uvnitř oblaku výfukového plynu a 

co nejdále od středu UA (Villa et al., 2016).  

 
a) Koncentrace měřených plynů (µg/m3) a počet částic PM (PNC cm-3) s vypnutými a zapnutými vrtulemi UA  

 
b) Koncentrace měřených plynů (µg/m3) a počet částic PM (PNC cm-3) ve třech různých polohách UA 

vzhledem ke kouři výfukových plynů (nad-above, pod-bellow, uvnitř-inside) 

 
c) Koncentrace měřených plynů (µg/m3) a počet částic PM (PNC cm-3) měřené ve vzdálenosti 1100 mm a 700 mm od 
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středu UA 

 

Obrázek 6 Koncentrace měřených plynů (µg/m3) a počet částic PM (PNC cm-3) v rámci jednotlivých 

experimentů Testu 2 (Villa et al., 2016). 

Podobné výsledky získali i McKinney et al. (2019), kteří sledovali proudění vzduchu okolo 

UA provedené simulaci proudění pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD-Computational fluid 

dynamics) konkrétně pro UA DJI Matrice 600. 

 

Obrázek 7 (a) Vertikální rozložení tlaku okolo UA (b) Distribuce rychlosti vzduchu kolem UA ze simulace 

CFD (McKinney et al. 2019). 

Výsledky simulace CFD jsou znázorněny na obrázku 7. Obrázek 7a zobrazuje vertikální 

rozložení tlaků kolem UA. Tlakový rozdíl mezi plochou pod umístěním vzorkovacího boxu 

(kde může být umístěná flying laboratory) a plochou pod vrtulemi UA byl vypočítán <100 Pa, 

což naznačuje, že účinek UA na tlak ve vzorkovací oblasti je minimální. Protože snímač 

hmotnostního průtoku neodmyslitelně odpovídá změnám tlaku a teploty vzorku, malé 

odchylky v tlaku v oblasti vzorkování by neměly ovlivnit měřenou celkovou hmotnost 

odebraného vzduchu. Obrázek 7b ukazuje namodelovanou distribuci rychlosti vzduchu 

kolem UA. Simulace naznačuje, že vzduch prochází zhruba laminárním směrem dolů 

od vrtulí a podléhá turbulentnímu proudění směrem nad UA. Rychlost vzduchu kolem 

vzorkovacího bodu pod UA (umístění např. flying laboratory) byla kolem 1,65 m/s. Podle 

simulace CFD se rušení způsobené rotory nachází přibližně 5 m nad a pod UA (McKinney et 

al. 2019). 
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4 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

Vhodným UA pro měření látek znečišťujících ovzduší je například kvadrokoptéra DJI 

Phantom 4 Pro V2.0 (viz Obrázek 8). Jedná se o bezpilotní letoun o hmotnosti ˂ 2 kg. Doba 

letu tohoto dronu je až okolo 30 minut. Dron disponuje dálkovým ovládáním, které je 

kompatibilní s iPadem, pěti senzory pro sofistikované vyhýbání se překážkám a 

fotoaparátem/kamerou s rozlišením 20 MP, která je umístěna na stabilizovaném závěsu. Tento 

dron je možno využít pro zdokumentování terénu zkoumané oblasti a pořídit z předmětné 

oblasti kamerový záznam, který může být dále využit při přípravě mapových podkladů.  

Dále by výzkumný tým VŠB-TUO v rámci projektu iAir-region chtěl provozovat bezpilotní 

letoun Matrice 600 PRO (viz Obrázek 9), který by měl být osázen Fidas Frog Palas a Flying 

Laboratory DR 1000. Nicméně pro účely sledování kvality ovzduší by bylo vhodné tuto 

sestavu doplnit o návazná zařízení, jako je přístroj pro identifikaci black carbon, termokamera 

a pod, viz kapitola 4.1. 

 

  

Obrázek 8 DJI Phantom 4 pro v2.0 (www.dji.com) Obrázek 9 Matrice 600 Pro (www.dji.com) 

Zařízení Fidas Frog (Obrázek 10) umožňuje rychlé, spolehlivé a kvalitní stanovení 

jemnozrnného prachu. Zařízení je schopno měřit současně PM1, PM2,5, PM4, PM10, TSP, 

jakož i počet částic a jejich velikostní distribuci v rozmezí velikosti 0,18 - 100 µm. Fidas Frog 

využívá uznávanou měřicí technologii optického rozptylu světla jednotlivých částic a je 

vybaven LED světelným zdrojem s vysokou intenzitou (dp min = 180 nm), vysoce stabilním 

výstupem a dlouhou životností. Tento přístroj pracuje s objemovým průtokem 1,4 l/min a je 

vybaven senzory zaznamenávajícími okolní klimatické podmínky, jako je teplota, 

atmosférický tlak a relativní vlhkost vzduchu (www.palas.de). 

 

Obrázek 10 Fidas Frog Palas (www.palas.de) 
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Scentroid DR1000 lze využít pro vzorkování a analýzu vnějšího ovzduší až do 150 metrů nad 

zemským povrchem. Tato nová inovace umožňuje mapování kvality ovzduší, ověření modelů, 

analýzu potenciálně nebezpečných míst atd. Toto zařízení umožňuje použití senzorů 

pro monitorování chemických látek jako jsou H2S, CH4, CO2, SO2, VOC a dalších více 

než 30 vybraných sloučenin. Získané informace o přítomnosti a množství látek spolu s pozicí 

GPS a nadmořskou výškou mohou poskytnout podklady pro 3D mapování znečištění 

okolního prostředí a úrovně zápachu. V současné době je Scentroid DR 1000 osázena senzory 

pro detekci VOC, SO2, NO, NO2, HN3, PM1, PM2.5 a PM10 (Obrázek 11) 

(http://scentroid.com).  

 

Obrázek 11 Scentroid DR1000 Flying laboratory a dron Matrice 600 Pro (http://scentroid.com) 

Možné aplikace Scentroid DR1000 - Flying Laboratory  

DR1000 je inteligentní chemický analyzátor určený k montáži na dron pro měření kvality 

ovzduší, který má velice široké využití.  

1. Aplikace při monitoringu emisí z rafinerského průmyslu a velkých průmyslových 

podniků- využití bezpilotního letounu osázeného nejrůznějšími čidly a přístroji pro 

odběr vzorků může být velice vhodně použito v případě potřeby sledování velké 

plochy například průmyslových podniků. Obrovskou výhodou je možnost sledovat 

vybrané parametry, aniž by byli vzorkaři vystaveny znečišťujícím látkám. V případě 

rafinerských podniků je možno bezpečně detekovat látky jako chlorovodík, 

kyanovodík, formaldehyd, amoniak aj. Flying laboratory byla tímto způsobem vhodně 

aplikována například v Italii v podniku Eni, Energy company. 

2. Detekce netěsnosti potrubí – opět je možno dron osazený senzory vhodné využít 

v rámci ropného a plynárenského průmyslu. Kdy lze monitorovat nejen potrubí, 

ale také nejrůznější nádrže, komíny. A tím v časně detekovat netěsnosti či poškození 

systému a další vnější a vnitřní nesrovnalosti. 

3. Monitoring stavenišť a těžebních ploch - bezpilotní letoun lze opět vhodně využít pro 

monitoring nejen prachových částic, které jsou v hojné míře emitovány během těchto 

činností, ale také dalších látek znečišťujících ovzduší. Pomocí dronů je možno 

provádět inspekci a monitoring rozsáhlé plochy a navíc tato autonomní technologie, 

zefektivňuje provoz, zvyšuje účinnost a nabízí okamžitý a snadný přístup k údajům 

o kvalitě ovzduší. Flying laboratory byla tímto způsobem vhodně použita například 

v Polsku v ECO Monitoringu nebo Thajsku v Saengvith Science. 
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4. Monitoring kvality ovzduší – bezpilotní letouny je možno využít k velmi rychlé 

a snadné identifikaci látek, které se nacházejí v ovzduší a následně odhalení jejich 

potencionálních původců, a to hlavně ve složitém terénu, kde není možno (často 

časově a logisticky) použít konvenční způsoby monitoringu kvality ovzduší. 

5. Monitoring čistíren odpadní vod – jelikož čistírny odpadních vod emitují širokou 

škálu znečišťujících látek, které je třeba sledovat je velice vhodné k tomuto 

monitoringu využít právě drony a Flying Laboratory. Procesy, které jsou součástí 

čištění odpadních vod produkují řadu vysoce toxických a výbušných plynů, které 

vyžadují monitorování. 

6. Monitoring skládek odpadů – jelikož se opět jedná o zařízení o velké ploše je jednou 

z možností, jak zajistit monitoring látek znečišťujících ovzduší, zápach, případné 

lokální požáry použití bezpilotního letouny se senzory.  Lze zajistit i odběr vzorků 

do vaků/speciálních patron. Drony tak mohou zajistit mnohem jednodušší, rychlejší 

a efektivnější monitoring látek znečišťujících ovzduší. Vhodné je použití například 

dronu pro monitoring úniku methanu. 

7. Dále pak monitoring lesních požárů, použití dronů integrovanými záchrannými 

složkami (http://scentroid.com). 

 

4.1 Doplňkové přístrojové vybavení pro monitoring ovzduší a identifikaci zdrojů 

4.1.1 Odběrové vaky 

Pro detailnější studium přítomnosti organických látek znečišťujících ovzduší a možnou 

identifikaci zdrojů znečištění ovzduší by bylo vhodné společně se Scentroid DR1000 Flying 

Laboratory použít také odběr vzdušiny do speciálních vaků a vzorek z nich poté podrobit 

chemickému rozbor metodou py-GC/MS. 

A právě Scentroid je jediným výrobcem, který nabízí vaky na odběr vzduchu PTFE. 

Vzorkovací vaky PTFE jsou mimořádně odolné vůči kontaminaci, a proto je lze snadno 

vyčistit a znovu použít. Tento typ vaků vykazuje vynikající stabilitu pro většinu sloučenin 

včetně VOC, sloučenin síry (včetně sulfanu), oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan a fluorid 

sírový, petrochemické produkty (benzen). Dále také vaky vykazují vysokou UV ochranu, 

která pomáhá uchovat vzorky během přepravy. Vaky lze snadno čistit a opětovně použití 

(typická životnost je 30 vzorků) (http://scentroid.com). 

Dalším typem vaků, které je možno pro odběr vzdušiny použit jsou vaky Tedlar. Tedlar vaky 

jsou opakovaně použitelné s dobrou retencí pro většinu látek. Dobrá stabilita pro VOC a 

některé sloučeniny síry, včetně sulfanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu a 

hexafluoridu síry (http://scentroid.com). 

Další možností je použití vaků Nalofan. Jedná se o levný materiál používaný k výrobě 

jednorázových vaků na vzorky. Nalofan poskytuje nákladově efektivní řešení, ale umožňuje 

pouze krátkodobé zadržení pro většinu sloučenin, jako je H2S, amoniak a VOC 

(http://scentroid.com). Dostupné jsou vaky z nerezové oceli. Vzorkovací vaky z nerezové 

oceli jsou ideální pro vzorkování korozivních materiálů, jako je H2S nebo benzen. Vynikající 
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stabilita pro všechny chemikálie a sloučeniny. Ideální pro GC/MS analýzu 

(http://scentroid.com). 

4.1.2 Aethalometr 

Pro měření koncentrací „black carbon“ (BC) je možno využít nejrůznější přístrojové 

vybavení, jako je Aethalometr, Aerosolový Black Carbon Detektor, Nephelometr firmy TSI, 

Absorpční fotometr částic sazí PSAP atd. Aethalometr je nejčastěji používaným přístrojem k 

měření koncentrací Black Carbon - BC (U. S. EPA, 2012). Princip aethalometru spočívá v 

měření útlum paprsku světla procházejícího přes filtr z křemíkových vláken, na kterém jsou 

nepřetržitě zachycovány aerosolové částice. (Kumar et al., 2011). 

Přístroje MicroAeth obsahují stejnou měřicí technologii jako Aethalometer, která se po celém 

světě používá již více než 30 let a je využívána v běžných typech aethalometrů (Tabulka 4).  

Tabulka 4 Technické a aplikační parametry microAeth (https://aethlabs.com) 

  microAeth/AE51 microAeth/MA200 microAeth/MA300 microAeth/MA350 

Metoda měření 
optická absorpce - 

1 vlnová délka 
optická absorpce - 5 vlnových délek 

Vlnová délka 880 nm 880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm 

Typ čerpadla 
rotační lopatkové 

čerpadlo 

vnitřní membránové čerpadlo, volitelné 

vnitřní rotační čerpadlo 

vnitřní membránové 

čerpadlo, volitelné 

bezkartáčové 

membránoví čerpadlo 

Materiál filtru 

T60 - filtr z 

borosilikátového 

skelného vlákna 

potažený teflonem 

Polytetraflourethylen (PTFE) 

Kapacita filtru 

filtrovací proužek 

(1 vzorkovací 

místo) 

filtrová kazeta s 

páskou (15 

vzorkovacích míst)  

filtrová kazeta s páskou (85 vzorkovacích míst)  

Senzory   relativní vlhkost, teplota, výškoměr/barometr, akcelerometr 

Rozměry 117 x 66 x 38 mm 
136,75 x 85 x 35,75 

mm 

165,2 x 125,2 x 

39,7 mm 

199,9 x 99,82 x 69,85 

mm 

Hmotnost 280 g 420 g 715 g 965 g 

Paměť 4 MB  16 MB 

Baterie 

1950 mAh 

(lithiium-iontová 

baterie) 

3200 mAh 

(lithiium-iontová 

baterie) 

12800 mAh (lithiium-iontová baterie) 

Aplikace 

  microAeth/AE51 microAeth/MA200 microAeth/MA300 microAeth/MA350 

Nepřetržité monitorování v 

reálném čase 
 

   

Posouzení expozice       

Účinky na zdraví       

UAV a vertikální profilování       

Rozdělování zdrojů      

Detekce tabáku      

Detekce kouře ze spalování 

dřeva 
  

   

Detekce biomasy      

Monitorování okolního 

vzduchu 
    

  

Stacionární monitorování       

Testování motorů       

Mobilní monitorování 

vozidel na silnici 
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4.1.3 Aerosol Black Carbon Detektor  

Aerosol Black Carbon Detektor (ABCD) je další možností, kterou lze využít pro sledování 

koncentrací Black Carbon v ovzduší pomocí bezpilotního letounu. ABCD patří do třídy 

přístrojů známých jako aerosolové absorpční fotometry, které zahrnují fotometr pro absorpci 

sazí částic, aethalometr a víceúhlý absorpční fotometr. Tyto přístroje měří absorpci světla 

okolních PM shromážděných na filtru. ABCD převádí změřenou absorpci světla na 

hmotnostní koncentraci BC ve vzorkovaném proudu vzduchu (Caubel et al., 2018). 

4.1.4 Termokamery 

Pro optimalizaci využití bezpilotního letounu k monitorování kvality ovzduší by bylo vhodné 

letoun opatřit také termokamerou, jejíž záznam by bylo vhodné využit při vytváření 

mapových podkladů a snazší identifikaci původce zjištěného znečištění. Na trhu existuje 

široké množství termokamer, které by mohly být pro tyto účely použity, jako například 

termokamery od výrobce DJI a FLIR, viz Tabulka 5. 

Tabulka 5 Termokamery vhodné pro bezpilotní letoun – dron (www.flir.com)  

Termokamery Rozměry (mm) Hmotnost (g) 
Teplotní rozsah 

pozorovaní oblasti 
Poznámka 

Zenmuse XT2 
123.7×112.6×127.1 629 

–40°C až +550℃ 

kombinace 

termosenzoru a 

kamery 118.02×111.6×125.5 588 

Zenmuse XT 103 x 74 x 102 270 –40°C až +550℃  

FLIR Duo® Pro 

R 

85 × 81.3 × 68.5 325 
–40°C až +550℃ 

 

85 × 86.5 × 68.5 375  

FLIR Vue Pro 44.45 x 44.45 x 62.6 92 - 114 
–25 až +135°C,                                       

–40 až +550°C 
 

FLIR Vue Pro R 44.45 x 44.45 x 62.6 92 - 114 –40°C až +550℃  
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5 PROJEKTY ZABÝVAJÍCÍ SE MĚŘENÍM LZO POMOCÍ 

„LEVNÝCH SENZORŮ“ A UA V RÁMCI EU 

USA i Evropská unie (EU) financovaly projekty zaměřené na vyhodnocování 

nízkonákladových technologií pro monitorování kvality ovzduší a vytvoření sítí pro zkušební 

účely (CITI-SENSE, 2016; USEPA, 2016). V Evropě bylo navíc navrženo, aby tyto 

nízkonákladové technologie byly zahrnuty do příští směrnice o kvalitě ovzduší (Borrego et 

al., 2015). Existuje však všeobecná shoda v tom, že levné monitorovací zařízení kvality 

ovzduší by měly být spolehlivě definovány tak, aby byly vhodné pro jejich specifické 

aplikace (Lewis a Edwards, 2016). 

FLAIR-PROJECT: UAV (Drone) Air Quality Sensing 

Jedná se o projekt zaměřený na imisní monitoring znečištění ovzduší mimo hustou městskou 

zástavbu. Výsledky budou získávány z nepřístupných míst (průmyslové oblasti). 

Monitorována bude námořní a silniční dopravu, skládky a zemědělské oblasti. Senzor FLAIR 

(FLying ultrA-broadband single-shot Infra-Red sensor) bude namontován na dálkově řízený 

UA střední velikosti (provozní dosah 80 km, maximální výška 4000 m). Senzor FLAIR 

vyniká vysokou citlivosti a selektivitě poskytuje nejen informace o jedné látce znečišťující 

ovzduší nebo kontaminaci, ale je schopen identifikovat i neočekávané sloučeniny. 

S dodatečnou schopnosti detekce jemnozrnných částic submikronové velikosti, tak FLAIR 

vytváří úplný obraz o kvalitě ovzduší. Projekt je v řešení od 1. listopadu 2016 v délce trvání 

36 měsíců (www.h2020flair.eu). 

ARIA: Air Pollutants Monitoring Using UAVs 

Cílem tohoto studentského projektu je poskytnout nový nástroj ke studiu kvality ovzduší 

v různých výškách, které si mohou dovolit i občané. Jedná se o využití pouze levných UA 

a senzorů pro detekci LZO (CO – do 500 ppm, NO2 – do 20 ppm, NO – do 20 ppm, VOC – do 

50 ppm, PM – rozlišení částic s velikostí 0,38-17 µm). Projekt byl vytvořen skupinou studentů 

z Ústavu průmyslového inženýrství, Univerzity Padova, pod návrhem a vedením Bolla et al. 

(Bolla et al., 2018).  

i-AIR Region  

Tento projekt je zaměřen nejen na výměnu a implementaci zkušenosti veřejné správy 

na regionální úrovni a vytvoření regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší – opatření 

u lokálních zdrojů, kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení 

emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových podniků, sdílení informací o opatřeních 

v česko-polském pohraničí. Projekt se zaměřuje na vytvoření společných nástrojů a řešení 

znečištěného ovzduší (důsledky sociální, ekonomické a zdravotní) ve Slezsku s průmyslem, 

hustou domovní zástavbou a cca 6 mil. obyvatel. Úkolem projektu je mimo jiné vytvoření 

standardizovaného postupu - metodiky pro identifikaci LZO ze spalování různých druhů paliv 

z lokálních topenišť, který je pod záštitou Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava 

a Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze (Polsko).  
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5.1 Příklady využití UA a senzorů LZO pro monitoring znečištění ovzduší  

 „Italští vědci používají drony k určení znečišťovatelů ovzduší“ 

V městě Feltre (Itálie) v severovýchodní provincii Belluno využívají vědci UA v rámci 

pilotního projektu „Air Pollution Control“. Jedná se o výzkumný projekt inteligentního 

využívání dálkově pilotovaných UA a pokročilých senzorových technologií pro monitoring 

emisí z lokálních topenišť. V pilotní studii bylo zjištěno, že za 15 minut letu dokáže UA 

vybavený senzory pro LZO zmapovat až 10 hektarů území. Projekt bude oficiálně zahájen 

do konce roku 2019. Kontrola znečištění ovzduší byla vytvořena s cílem pomoci obcím řídit 

rizika a zlepšovat kvalitu ovzduší, zejména s ohledem na využití biomasy v městských 

oblastech. Odhalit přítomnost tzv. „nežádoucích paliv“ jako jsou např. odpady, zjistit, odkud 

znečištění pochází. Vzájemným porovnáváním údajů s informacemi z katastru bude potom 

možné postihovat ty, kteří spalují zakázaná paliva (Zaccaria, 2019).  

„3D modelování kvality ovzduší s využitím UA v Řecku“ 

V laboratoři průmyslových energetických a environmentálních systémů Technické univerzity 

na Krétě, vypracovali studii „Využití UA (nejmenovaných UA) pro 3D vizualizaci látek 

znečišťujících ovzduší v městských oblastech,“ ve kterých byl představen malý dron vybavený 

bezdrátovou senzorovou platformou Libelium Waspmote pro sběr dat in situ. Výstup včetně 

měřící techniky s UA je zobrazen na obrázku 12. Hlavním cílem práce bylo zachytit emise 

znečišťujících látek do ovzduší a vytvořit 3D vizualizační nástroj v určené oblasti. Senzory 

byly schopny měřit: teplotu vzduchu, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu, CO, CO2, SO2, O3, 

NO2, NH3 (www.libelium.com, 2019). 

 
Obrázek 12 Platforma bezdrátových senzorů; Mapa teploty plynů; 3D mapy CO a CO2 (zleva – doprava) 

(www.libelium.com, 2019). 

 

„Využití UA pro monitoring kvality ovzduší v Polsku“ 

Monitoring kvality ovzduší možnost využití bezpilotního letounu a senzorů pro monitoring 

a identifikaci znečišťujících látek pocházejících z lokálních topenišť bez nutnosti vstoupení na 

soukromí pozemek je již plně využíván v Polsku (Katovice) pro odhalení soukromých osob 

spalujících odpady ve svých lokálních topeništích a jejich následné sankcionování (Major, 

2019; www.scentroid.com). 
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Rovněž skotská agentura pro ochranu životního prostředí (SEPA), uvádí na svých webových 

stránkách, že v současností řeší projekt o využití UA pro monitoring životního prostředí 

(UAVs/Drones for environmental monitoring). Nicméně však o tomto projektu nelze zjistit 

bližší informace (SEPA, c2019).  

Dále lze uvést i projekty bez použití UA. Existuje řada evropských projektů využívajících 

přenosné senzory/monitory pro mobilní platformy (tramvaje a autobusy) v rámci 

monitorování kvality ovzduší; jako jsou projekty Citi-Sense (http://co.citi-sense.eu) 

a Opensense (http://www.opensense.ethz.ch) Luftdaten (http://luftdaten.info) nebo „Urban 

Sensing“ - inteligentní řešení pro monitorování kvality životního prostředí: případové studie 

ze Srbska (Brković et al., 2012). 

6 ZÁVĚR  

V souhrnu lze říci, že existují určitá omezení při dlouhodobém použití UA a senzorové 

techniky, zejména kvůli souvisejícím nákladům na udržování sběru dat a generování výstupů 

(např. mapy znečištění ovzduší). Zdá se však, že tato oblast monitorování znečištění ovzduší 

je velmi zajímavá a rychle postupuje s dostupností nových technologií při úpravách 

monitorovacích platforem. Kontrola kvality ovzduší je rozhodující pro monitorování 

životního prostředí a velmi důležitá pro ochranu lidského zdraví. Zajištění detekce 

a identifikace toxických plynů, chemických par, zápachů, těkavých organických sloučenin, 

prachových částic v terénu ve stopových koncentracích je důležité, aby uživatelé mohli 

identifikovat povahu a umístění zdrojového materiálu, přijmout vhodná opatření k ochraně 

lidského zdraví. Budoucnost UA pro použití v aplikacích v kvalitě ovzduší je slibná, a to 

na základě schopnosti a flexibilitě těchto robotických platforem. Současně se velmi rychle 

vyvíjejí nové technologie v oborech chemie, fyziky a informačních technologií, což vede ke 

zmenšení a snížení hmotnosti těchto zařízení s vyšší citlivostí a schopností pracovat na dálku. 

Z pohledu monitoringu LZO a využití bezpilotních letounů je velice důležité provést vhodnou 

volbu použitých senzorů a dalších zařízení, které je dron schopen nést. Předložená rešerše 

k projektu shrnuje stav a vývoj využití UA se senzory pro monitorování stavu ovzduší. Z 

výsledků rešerše vyplývá, že použití bezpilotních letounu v kombinaci se senzory představuje 

významnou cestu pro získání přesnějších informací o znečištění ovzduší a chování některých 

polutantů. Lze očekávat, že tato technika brzy získá podporu v rámci legislativy a výsledky 

řešení projektu tak mohou přinést základní informace využitelné při přípravě 

změn v monitorování životního prostředí. 

  

http://luftdaten.info/
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7 PŘEHLED PREZENTACÍ VÝZKUMNÉHO TÝMU VŠB-TUO A 

ICHPW VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ REŠERŠNÍ ČÁSTI  

Jelikož se jedná o přepis prezentací uvedených v rámci vybraných wokrshopů projektových 

partnerů v rámci projektu iAir-Region, proto zde nejsou uvedeny zdroje použité literatury.  

8 VÝBĚR VZORKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A SENZORŮ  

8.1 Bezpilotní letoun neboli dron 

• Bezpilotní letoun/dron je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo 

létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí 

složitějších dynamických autonomních systémů.  

8.2 Předpisy pro létání s drony v ČR 

• Bezpilotní letadla je možné provozovat pouze s povolením ÚCL → povolení k létání 

(§ 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví) a dále povolení k provozování 

leteckých prací, leteckých činností pro vlastní potřebu. 

• V ČR má na starosti letecké předpisy Úřad pro civilní letectví (ÚCL).  

• Provoz bezpilotních prostředků určuje letecký předpis Ministerstva dopravy  L2 - 

Pravidla létání v Doplňku X . 

 

8.3 Kde mohu se svým dronem létat? 

• V průběhu vzletu a přistání se dron s hmotností nad 7 kg nesmí přiblížit k osobě na 

méně 50 metrů, během letu nesmí být dron k lidem či stavbám blíže než 100 metrů 

horizontálně (kromě pilota nebo doprovázejících osob) a 150 metrů k husté zástavbě. 

• Dron nesmí létat blíže oblačnosti než 1 500 m horizontálně a 300 m vertikálně. 
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8.4 Dron versus letiště (civilní a vojenská) 

• V zóně CTR je možné létat ve vzdálenosti minimálně 5,5 km od vztažného bodu 

letiště a dále jen do výšky 100 metrů.  

• Pokud máte povolení od ÚCL nebo ŘLP (Řízení letového provozu) nebo model do 

hmotnosti 0,91 kg, je možné létat i blíže než 5,5 km, ale vždy mimo ochranné zóny 

letiště. 

 

8.5 Podrobná mapa bezletových zón, kde je létání s drony zakázáno 

 

http://aisview.rlp.cz/ 
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8.6 Požadavky ÚCL při provozu dronu 

Bez ohledu na hmotnost vašeho stroje musí být splněny následující podmínky: 

• pilot musí při zkouškách prokázat způsobilost dron pilotovat (včetně znalosti 

legislativy) 

• dron a pilot musí být zaregistrovaný u ÚCL 

• mít od úřadu povolení k létání  

• mít k dronu provozní příručku schválenou ÚCL 

• mít dron s fail safe systémem 

• hlásit případné mimořádné události 

• ohnivzdorný štítek 

• pojištění 

• vést letový deník 
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8.7 Vhodná technika  

SCENTROID DR1000 - Flying Laboratory 

• Během letu dron zaznamenává pozici GPS, nadmořskou výšku, teplotu, vlhkost a  

chemické látky (5 senzorů). 

• Chemický monitoring může být zajištěn pro H2S, CH4, CO2, SO2, VOCs a téměř 30 

dalších ukazatelů (látek). 

 

 

SCENTROID DR300 - Sampling Drone 

• Dron je schopen nést 2 senzory a dále zaznamenává GPS pozici s nadmořskou výškou. 

• Chemický monitoring může být zajištěn pro H2S, CH4, CO2, SO2, VOCs a téměř 30 

dalších ukazatelů (látek). 
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8.8 Dostupné senzory pro Flying laboratory  

 

 

Robodrone Kingfisher 

• Základem řídícího systému je pokročilá letová jednotka, která obsahuje gyroskopy, 

akcelerometr, kompas (GPS) a tlakoměr, výškoměr.  

• A pochopitelně procesor a paměť pro neustálé vyhodnocování těchto dat a stabilizaci 

letu. 
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Fidas Fly 200 

• Fidas® Fly 200 je měřicí systém pro kontinuální a měření PM- PM1, PM2,5, PM4, 

PM10, TSP a také pro zjištění velikostní distribuce částic ve 32 velikostech (0,18 - 18 

μm nebo 0,5 - 40 μm). 

  

Dron MATRICE 600 PRO 

• Tento dron má vylepšený letový výkon s vysokou maximální hmotností nákladu.  

• Jedná se o platformu pro profesionální a průmyslové využití. 

• Zajišťuje živý přenos obrazu na inteligentní Full HD. 
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Možný způsob vzorkování „emisí“ z lokálního topeniště pomocí dronů 

 

  



 

27 

 

9 ZKUŠENOSTI ICHPW S POUŽITÍM  DRONU K MĚŘENÍ EMISÍ 

9.1 22.01.2018 – testy v terénu s použitím drona: 

• Dron firmy Scentroid (Kanada) byl dodán společností Flytronic z Gliwic, Polsko 

• Měření koncentrací vybraných znečišťujících látek (PM10, NH3, HCl, formaldehyd, 

organická rozpouštědla) z komína – bylo realizováno na zkušebně IChPW s malým 

zdrojem  

• Byly spalovány konvenční paliva (uhlí, dřevo) v kotlích s malým výkonem, 

s přidáváním odpadu a PVC 

Cíl: posouzení možnosti měření znečištění ovzduší pomocí UA 

9.2 9 i 15.02.2018 –laboratorní zkoušky měřícího systému dronu: 

• Měřící systém se sadou senzorů (měřeno bez dronu) 

• Měření vybraných koncentrací znečišťujících látek při selektivním spalování 

vybraných paliv 

Cíl: hodnocení citlivost a selektivitu senzorů měřicího systému 
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Závěry zkoušek: 

• Při měření emisí ze stacionárních emisí je možné dron použít.  

• Při měření je nutno věnovat pozornost stabilizaci letu dronu v kouřové vlečce. 

• Pro řízení je vhodný druhý dron jako kontrolní za účelem navigace polohy hlavního 

dronu vzhledem ke kouřové vlečce. 
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9.3 Základní zásady monitorování znečištění ovzduší s využitím dronu 

V rámci tohoto úkolu byly analyzovány možnosti měření znečištění ovzduší s využitím UA 

(dronu) jako létající platforma pro senzorové systémy. 

Monitorování kvality ovzduší pomocí dronů lze provádět několika způsoby jako: 

1. měření koncentrací u jednoho znečišťovatele, 

2. měření pro detekci spalování odpadu, 

3. měření emisí u jednoho znečišťovatele, 

4. stanovení rozložení koncentrací na vybraném území. 

 

Ad 1. Účelem měření je stanovení hodnoty koncentrace (C) vybraných znečišťujících látek 

na výstupu u znečišťovatele (obrázek A). Tento přístup je založen na přímém měření 

koncentrací vybraných znečišťujících látek v bezprostřední blízkosti znečišťovatele přímo 

z kouřové vlečky. Tímto způsobem operátor odečítá přímo naměřené hodnoty koncentrace na 

tabletu, notebooku nebo telefonu. Jedná se o nejjednodušší, nejintuitivnější, a pravděpodobně 

proto v současnosti nejpopulárnější používaný přístup k měření znečištění ovzduší z lokálního 

vytápění. Nejčastěji se při tomto způsobu monitorují koncentrace LZO typické pro spalovací 

procesy, jako jsou: prachové částice (PM10, PM2.5), CO, CO2, NOX, SO2, VOC (těkavé 

organické sloučeniny). 

 

Ad. 2. Přístup podobný předchozímu, ale pro odlišné složení měřených LZO. V tomto případě 

se dron používá hlavně z preventivních opatření pro detekci nezákonného spalování odpadu, 

jako např. PVC, guma, lakované dřevo, plasty atd. Při tomto způsobu je důležité, aby si dron 

v kouřové vlečce držel stabilitu po delší dobu měření, než jak tomu bylo v případě prvního 

způsobu. Vhodní ukazatelé pro detekci tohoto znečištění jsou: PM10, PM2.5, CO, HCl, 

formaldehyd, VOC, NH3. 
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Obrázek A Měření koncentrací znečištění ovzduší pomocí dronu z jednoho zdroje (foto: IChPW) 

 

Ad.3 Jedná se o rozšířený způsob 1, protože kromě měření koncentrací je nutné stanovit také 

intenzitu kouřové vlečky na výstupu znečišťovatele (V [m3/s]), který vyžaduje měření 

rychlosti toku (v [m/s]) a plochu průřezu zdroje (F [m2]) viz obrázek B. Znalost těchto tří 

parametrů umožňuje určit objem znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, tzn. stanovit 

jejich emise (E [mg/s]), podle základní rovnice: 

 

E = CV = CFv      (1) 

 

Výhodou tohoto způsobu je, že umožňuje získat přesnější informace o koncentracích 

znečišťujících látek, protože vzorek kouře je odebírán přímo na výstupu kouřové vlečky 

z komína , viz obrázek B (pouze ilustrativní příklad), a nikoli v jeho okolí, jako u způsobu 

1 a 2. Je tomu tak proto, že měření rychlosti emise musí být provedeno právě na výstupu ze 

zdroje a zároveň ze stejného místa musí být provedeno měření koncentrací LZO. Průřez 

komínu lze odečíst z vizuálního odhadu pomocí kamery umístěné na dronu; alternativně lze 

využít znalosti vlastníka zdroje nebo stavební.  
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Obrázek B Měření emisí pomocí dronu z jednoho zdroje (foto: IChPW). 

 

Ad. 4. Tento způsob je opět rozšířením způsobu 1 s tím rozdílem, že se týká měření plochy 

nad skupinou znečišťovatelů (např. větší počet rodinných domů). Dron ve skutečnosti tímto 

způsobem měří průměrnou hodnotu koncentrací znečišťujících látek pro definované čtverce 

měřené plochy. Dron tak léta podél předem vydefinované a nastavené trasy bez zastavení 

v určitém bodě. Průměrné koncentrace získané z průchodu podél strany čtverce dlouhé 

např. 10 m, jsou porovnány s GPS daty zaznamenanými nezávislým systémem dronu. Na 

základě těchto informací lze získat mapu distribuce koncentrací vybraných znečišťujících 

látek v dané oblasti, viz obrázek C. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost zvýšené kontroly 

dronu v důsledku možnosti letu mimo dohled (není-li vhodný pozorovací bod) a vhodného 

průzkumu oblasti za účelem plánování optimální výšky letu (soupis zdrojů emisí, přítomnost 

překážek, jako jsou stožáry, antény, kabely atd.). 
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Obrázek C. Výsledky povrchových měření koncentrací znečištění ovzduší s využitím dronu (aeromon.fi). 

 

Výše uvedené přístupy popisují možnosti pro monitorování znečištění ovzduší pomocí dronů, 

což samozřejmě nevylučuje další způsoby měření. V současné době se však jako nejvíce 

použitelný způsob využití dronů jeví přístup 1 a 2. Nicméně zatím stále neexistuje jednotná 

metodika měření a ve skutečnosti neexistuje ani spolehlivá výzkumná základna pro tato 

měření (čas a frekvence měření, vliv meteorologických parametrů, rychlost dronu, parametry 

kouřových plynů, vzdálenost od zdroje, analýza nejistoty měření, typické rozsahy 

koncentrací, analýza vztahu mezi koncentracemi látek, charakteristické emisní profily 

spalovaných paliv a mnoho dalších). Ve skutečnosti se mnoho uživatelů, kteří využívající 

k měření drony spoléhá na to, že se dron přibližuje ke zdroji, nasává určitý vzorek plynu a 

senzor stanoví koncentraci dané znečišťující látky. Což je pro spolehlivost tohoto typu měření 

nedostatečné, ale z pohledu klienta (obvykle obecních úřadů a úřadů s rozšířenou působností) 

je dostačující. Jelikož tato měření poskytují zejména tzv. sociální efekt, kdy úřad chce 

monitorovat nezákonné nebo neobvyklé spalování. Na základě těchto výsledků, by mohly být 

následně odebrány vzorky popele z lokálního topeniště, tak aby se prokázalo nebo vyvrátilo, 

zda byl spalován odpad.  

IChPW a český partner VŠB-TUO proto chtějí společně v rámci tohoto úkolu testovat hlavně 

způsoby 1 a 2 s cílem vytvoření jednotné metodiky měření. 

 



 

34 

 

 

9.4 Laboratorní zkoušky systému měření koncentrace pro dron  

Předběžné laboratorní měření v roce 2018 vybraných koncentrací znečišťujících látek bylo 

prováděno v laboratoři IChPW. Pro detekci LZO byl použit systém senzorů stanovující 

koncentrace PM10, NH3, HCl, formaldehydu a organických rozpouštědel při spalování 

vybraných konvenčních paliv (černé uhlí, hnědé uhlí a suché dřevo) a odpadu (PVC krytina, 

PE fólie). 

 

Zkoušky spočívaly v selektivním spalování vybraných látek (konvenční paliva: černé uhlí 

a dřevo, stejně jako paliva s nižší jakosti (hnědé uhlí) v kombinaci s odpadem (PVC, PE fólie) 

nad hořákem v laboratorních podmínkách a měření koncentrace znečišťujících látek ve 

výsledném kouřovém plynu pomocí měřiče Scentroid (pronajaté zařízení). 

 

Měření koncentrací bylo prováděno pro každou látku po dobu 10-20 minut (v závislosti na 

rychlosti spalování dané dávky), se snahou nepřidávat novou dávku, tak aby bylo možno 

zachytit rozdíly mezi různými fázemi spalování (rozpalování, spalování, dohořívání). Účelem 

stanovení takové doby měření bylo pokusit se nasimulovat měření v reálných podmínkách 

(nad komíny), přičemž doba stanovení koncentrace znečišťujících látek v kouřové vlečce by 

také neměla být příliš dlouhá. Vzorky byly umístěny na kovové pletivo na podstavci a poté 

zahřívány plynovým hořákem (obrázek D). Byly provedeny dvě série zkoušek (č. 1 a 2). 

 

Měření byla prováděná tak, aby bylo zajištěno volné nasátí vznikajícího kouře pro senzory, 

aniž by na ně musel být kouř nasměrován, nebo aby se koncentroval ve svém okolí (uzavřený 

prostor) 

 

Obrázky E a F znázorňují časové průběhy koncentrací látek měřených pomocí senzorů 

Scentroid a tabulka A shrnuje pozorované rozsahy koncentrací pro jednotlivá paliva. 

Na základě analýzy a tabulky A lze vyvodit následující závěry: 

• pozadí měřené senzory ukazují koncentraci látky na úrovni detekce senzoru nebo mírně 

nad úrovní a pro VOC, HCl a formaldehyd se nejčastěji vyskytují na pozadí nulové 

hodnoty (nejsou přítomny); u ostatních PM10 se nulové hodnoty téměř nevyskytují 

(v ovzduší jsou vždy přítomny)  
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• koncentrace PM10 pro kvalitní konvenční paliva překračuje hodnotu pozadí 2×, zatímco 

při rozpalování tohoto paliva překračují koncentrace hodnotu pozadí 5×, 

• koncentrace PM10 pro paliva nižší jakosti překračují hodnotu pozadí 3-4×, zatímco při 

rozpalování a v 1. fázi spalování překračuje hodnotu pozadí 10-20×,  

• při spalování černého uhlí nebylo pozorováno žádné zvýšení koncentrací HC1 ve vztahu 

k pozadí, zatímco u hnědého uhlí bylo během rozpalování pozorováno významné zvýšení 

koncentrací HCl; je však třeba si uvědomit, že získané hodnoty nemusí nutně odkazovat 

na HC1 nebo Cl2 odvozené od uhlíku, ale také na H2S (což vyplývá z vlastností senzorů), 

• zvýšení koncentrací HC1 je charakteristické pro spalování podlahové krytiny z PVC, 

jejíž spalování na druhé straně nevytváří zplodiny ovlivňující reakci senzorů 

formaldehydu, NH3 a VOC; obdobná situace platí pro spalování PE fólie, avšak zvýšení 

koncentrace zaznamenané senzorem pro HCl pravděpodobně pochází z jeho setrvačnosti 

po spálení PVC; zároveň oba typy odpadů vytvářely relativně vysoké koncentrace PM10, 

• hnědé uhlí bylo jediným spalovaným palivem, u kterého byly zaznamenány koncentrace 

ze všech senzorů (všechny překračují hodnoty pozadí), 

• konvenční paliva (černé uhlí, hnědé uhlí a dřevo) generovaly nejvyšší hodnoty pro 

senzory NH3 a VOC, ale v tomto případě je třeba si také uvědomit citlivost těchto senzorů 

na jiné látky H2S, NO2 a H2, které se vždy vytvářejí při spalování paliv v menších nebo 

vyšším množství, 

• uvedená paliva také vyvolala odezvu senzoru pro formaldehyd (nedokonalé spalování 

fosilních paliv, zejména biopaliv, jako je biomasa, generuje jeho výskyt); v případě 

spalování černého uhlí však byl senzor nasycen ethanolem a hodnota pro něj nemohla být 

odečtena, 

• senzory pro formaldehyd, NH3 a VOC nejsou selektivní a jsou také velmi senzitivní na 

přítomnost ethanolu; takže během kontrolního testu, každý ze senzoru reagoval na 

přítomnost kádinky s lihem, ale senzor pro formaldehyd reagoval nejsilněji, 

charakterizovaný vysokou setrvačností a udržováním maximální koncentrace 5 ppm. 
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Obrázek D Laboratorní měřicí stojan používaný při zkouškách senzorů (foto: IChPW).. 

 

 

Tabulka A. Pozorované průměrné rozsahy koncentrací měřených látek pro spalování jednotlivých 

zkušebních látek (informace o citlivosti senzorů pro jiné sloučeniny jsou uvedeny na scentroid.com). 

Spalované 

palivo 

HCl 

[ppm] 

(také H2S, NO2, 

Cl2) 

Formaldehyd 

[ppm] 

(také ethanol) 

NH3 

[ppm] 

(také ethanol,  

H2S, NO2, Cl2) 

Organická rozp. 

[ppm] 

(ethanol, izobutan, 

H2, benzyny <20%) 

PM10 

[µg/m3] 

Pozadí 0.09-0.13 do 0.08 do 0.01 0 65-80 

černé uhlí hodnota pozadí 

Pokles hodnoty 

po nasycení 

ethanolem 

Občasně  

do 0.4 i 1.7  

(při zátopu) 

Občasně 

do 0.35  

(při zátopu) 

100 

Suché 

dřevo  
Úroveň pozadí 

Občasně  

0.3-1.3  

(při rozpalu) 

Občasně 0.35 

(při zátopu a 

během I fáze 

spalování) 

hodnota pozadí 

200 

(Občasně 

do 500 w I 

fáze 

spalování) 

Hnědé 

uhlí 

Občasně do 0.7-

3.2 

(při zátopu) 

Nasycený senzor 

ethanolem 

nebo občasně  

0.5-1.0 

občasně 0.03-0.3 

do 0.3  

(při zátopu) 

do 1.1 (při 

dohořívání) 

200-400 

(občasně 

do 1700) 

PVC 

krytina 

1.2-4.5  

(během I fáze 

spalování) 

hodnota pozadí hodnota pozadí hodnota pozadí 350-900 

PE fólie 

0.5 

(klesající trend po 

nasycení senzoru 

po spálení PVC) 

hodnota pozadí hodnota pozadí hodnota pozadí 420 

Ethanol hodnota pozadí 
5 (maximální 

hodnota) 
občasně do 0.3 

Občasně  

do 0.3 

hodnota 

pozadí 
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Obrázek E. Časové řady koncentrací látek měřených během zkoušky č. 1. 
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Obrázek F. Časové řady koncentrací látek měřených během zkoušky č. 2. 

Bylo zjištěno, že testované senzory dobře reagují na emise ze spalovaných paliv a odpadu. 

A lze uvažovat s jejich použitím pro monitorování znečištění ovzduší pomocí dronů. 
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9.5 Analýza jevů zohledněných při měření koncentrací pomocí létajících měřících 

systémů 

 

Současně s výše popsanými činnostmi byla provedena analýza matematické stránky jevů, 

které mohou nastat během měření koncentrace pomocí dronů. Z praktického hlediska je 

měření dronů zjednodušeně variací stacionárního měření, ale jinými postupy, avšak 

z vědeckého pohledu se jedná v zásadě o dva odlišné problémy. 

 

Hlavní rozdíly mezi měřením prováděným dronem vybaveným kvalitním měřicím zařízením 

a stacionárním měřením koncentrace jsou mimo jiné: 

• existence vlivu rychlosti dronu na měření, 

• rozdíly ve výšce prováděného měření nad zemí, 

• neschopnost provést měření za určitých meteorologických podmínek, 

• nestabilní poloha měřicího bodu, 

• neschopnost provádět dlouhodobá měření (hodinová, denní, roční), 

ale rovněž: 

• schopnost provádět měření v mnoha bodech v krátkém čase, 

• měření na nepřístupných místech pro stacionární přístroje, 

• paralelní měření důležitých meteorologických parametrů. 

 

Stacionární měření koncentrací LZO v ovzduší se provádí v bodě (v prostoru), kterým se 

pohybuje proud vzduchu nesoucí zjišťovanou látku. Tato látka se zavádí do proudu v oblasti 

dopadu pozorovaného zdroje emise En, jakož i prostřednictvím jiných zdrojů (např. En-1), 

ležící poblíž trajektorie tohoto proudu. Měření nezahrnuje zdroje vypouštějící látky do té části 

proudu, která nedosáhla měřicího bodu před koncem měření (En-2), tj. ve vzdálenosti větší, 

než je „měřená délka“ proudu (obrázek G). 
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Obrázek G Ilustrativní příklad prostorové povahy stacionárních měření LZO. 

 

Na stacionárních (nepohyblivých vzhledem k zemi) měřicích zařízení se znečištění ovzduší 

projevuje podobně jako dopad na lidi, kteří nejsou v pohybu. V tomto případě naměřená 

koncentrace odpovídá průměrnému času τpom koncentrace látek emitovaných předem 

v „měřicí“ dráze proudu Lpom pohybujícího se rychlostí us (obrázek H1): 

 

       Lpom = us· τpom     (2) 

 

Pokud se měřicí bod R pohybuje v opačném směru než vektor us s rychlostí v, pak se tyto 

rychlosti sčítají, což vede k prodloužení délky proudu vzdušniny ovlivňující měřicí zařízení 

L'pom, přičemž doba měření τpom se nemění (obrázek H2): 

 

      L’pom = us· τpom +v· τpom = (us+v) · τpom   (3) 
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Obrázek H1. Rozložení koncentrací s vysokou variabilitou ve vlečce znečištění (ve směru proudění větru). 

 

Obrázek H2. Rozložení koncentrací s vysokou variabilitou ve vlečce znečištění (proti směru proudění 

větru). 

 



 

42 

 

Délku proudu L'pom lze také reprezentovat jako součin rychlosti větru a hypotetické 

prodloužené doby měření τ'pom:  

       𝑳′𝒑𝒐𝒎 = 𝝉′𝒑𝒐𝒎 ∙ 𝒖𝒔     (4) 

 

Z levých stran rovnic (3) a (4) se získá vzorec pro zdánlivý čas měření spojený 

s pohybem LAP: 

  

      𝝉′𝒑𝒐𝒎 = 𝝉𝒑𝒐𝒎
𝒖𝒔+𝒗

𝒖𝒔
     (5) 

 

Průměrná koncentrace Ss během měření se vypočítá (podle definice): 

      𝑆𝑠 =
1

𝜏𝑝𝑜𝑚
∙ ∫ 𝑆(𝜏)𝑑𝜏

𝜏𝑝𝑜𝑚
    (6) 

 

Průměrná koncentrace je v tomto případě:  

  

𝑺′𝒔 =
𝟏

𝝉′𝒑𝒐𝒎
∙ ∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉

𝝉′𝒑𝒐𝒎
 

=
𝟏

𝝉′𝒑𝒐𝒎
∙ {∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉

𝝉𝒑𝒐𝒎
 

+ ∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉
𝝉′𝒑𝒐𝒎−𝝉𝒑𝒐𝒎

 
}  (7) 

 

v případě silné variability koncentrace je druhý integrál nula (S(τ)=0 v intervalu 𝝉′𝒑𝒐𝒎 - 𝝉𝒑𝒐𝒎: 

  

      𝑺′𝒔 =
𝟏

𝝉′𝒑𝒐𝒎
∙ ∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉

𝝉𝒑𝒐𝒎
     (8) 

 

Dělením stranami rovnic (3) a (8) dostaneme vztah:   

  

       
𝑺′𝒔

𝑺𝒔
=

𝟏

𝝉′𝒑𝒐𝒎
∙∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉
𝝉𝒑𝒐𝒎

 

𝟏

𝝉𝒑𝒐𝒎
∙∫ 𝑺(𝝉)𝒅𝝉
𝝉𝒑𝒐𝒎

 

     (9) 

 

po zjednodušení jako podíl identických celých výrazů a použitím vzorce (6) získáme: 

       𝑺′𝒔 = 𝑺𝒔
𝒖𝒔

𝒖𝒔+𝒗
      (10) 

 

Při nízkých rychlostech větru (1 ÷ 2 m/s) a vysoké letové rychlosti může poměr S’/S 

dosáhnout hodnot mezi 10 ÷ 20. 
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Z provedené analýzy vyplývá: 

• je-li v ≠ 0 a protikladné k us pak S’s < Ss 

• je-li v ≠ 0 a v souladu s us pak S’s > Ss 

• prezentované vztahy jsou podstatné pro průměrování časů větších než je doba 

variability měřených koncentrací, 

• pro krátké časy měření τpom vliv rychlosti dronu na měření má malý význam, 

• čím je rychlost větru us nižší, tím větší význam má ve vzorci (10) rychlost letu 

dronu během měření. 

Možné vzájemné vztahy rychlosti v a us a jejich vliv na podmínky a výsledky měření 

jsou schematicky znázorněny na obrázku I. 

 

 

Obrázek I. Možné vzájemné vztahy rychlosti v a us a jejich vliv na podmínky a výsledky měření. 

 

V tabulce B jsou popsány možné kombinace rychlosti větru a dronu a jejich důsledky ve 

vztahu k výsledkům měření koncentrací LZO. Obzvláště pozoruhodná je extrémně nepříznivá 

kombinace, ve které jsou rychlost dronu a rychlost větru stejné jak ve směru, tak v hodnotě. 

Jedná se o případ, který má za následek možnost výskytu náhodně se vyskytujících, extrémně 

vysokých nebo nízkých koncentrací, jenž se extrémně odchylují od skutečných. 
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Tabulka B. Možné kombinace rychlosti větru a dronu a jejich dopady související s výsledky prováděných 

měření koncentrace. 
 

Vektor větru u
s
 Závislost vektorů u

s
 i v Měřená koncentrace S’ 

  
Hodnota v Směr  

 

1 = 0 - -  S’ ≈ S při vyrovnaných koncentracích 

2 ≠ 0 - protichůdný S’ ≤ S 

3 ≠ 0 v < u
s
 shodný S’ ≥ S 

4 ≠ 0 v ≈ u
s
 shodný S’ náhodné, možnost výskytu 

případu: S’ ≪ S lub S’ ≫ S 

5 ≠ 0 u
s
 < v < 2u

s
 shodný S’ ≥ S 

6 ≠ 0 v ≈ 2u
s
 shodný S’ ≈ S 

7 ≠ 0 v  > 2u
s
 shodný S’ ≤ S 

 

Na základě uvedené analýzy je možné formulovat obecné podmínky pro měření dronem 

(obrázek J): 

• měření je nutno provádět v rámci pravoúhlé a nejlépe čtvercové mřížky rovnoměrně 

rozložených receptorů s konstantní roztečí a stejnými rozměry ve vertikálním a 

horizontálním směru. To jsou podmínky, za kterých si postupy vykreslování rozdělení 

koncentrací zachovávají nejvyšší možnou přesnost mapovaného koncentračního pole, 

• měřicí lety je nutno provádět ve směru příčném k vektoru větru, 

• změnu měřicí roviny na mřížce je nutno provádět v opačném směru než vítr - počínaje 

posledním receptorem podél kouřové vlečky. 

 

 

Obrázek J Výběr trajektorie letu dronu. 
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Rychlost dronu při měření 

 Kolísání směru a rychlosti větru, stejně jako proměnlivost emisí, vyžadují následující 

požadavky na rychlost dronu: 

• měření emisí v receptorech za podmínek vznášejícího se dronu po dobu měření τpom, 

s výjimkou měření během pohybu kompatibilního s větrem (analogicky pro měření 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pomocí stacionárního zařízení) – 

v přítomnosti dominantního zdroje emisí anebo v krátkém čase τpom 

• měření dle výše uvedeného bez zavěšení dronu – není-li dominantní zdroj emisí. 

 

Poloha operátora 

Poloha operátora by měla být situována tak, aby zajistila nejlepší možnou kontrolu nad 

bezpečností a kvalitou měření. Tato kritéria splňují polohy umístěné v bezprostřední blízkosti 

prvního měřicího bodu. Toto umístění má následující výhody: 

• operátor se nachází v bezprostřední blízkosti místa vzletu a přistání dronu, což mu 

umožňuje provádět kontrolní a operátorskou činnost. 

• operátor je schopen vizuálně ovládat první (start) a poslední (přistání) část letové dráhy 

dronu, což jsou nejobtížnější části z pohledu pilotování UA. 

• poslední let do výchozího bodu, po provedení měření, probíhá ve směru větru, tj. za 

podmínek omezujících spotřebu energie. 

• operátor může vizuálně kontrolovat podstatnou část koncentračního pole pozorováním 

vlečky znečištění proudících s větrem. 

 

Počet míst, které mohou být zohledněny při měření 

Z důvodu omezeného času pro let dronu je také omezen i rozsah měření a počet míst, ze 

kterých lze taková měření provádět během jednoho letu. Mezi parametry, které určují 

maximální počet měřicích bodů, lze rozlišit: 

• efektivní dobu letu, 

• průměrnou rychlost letu 

• maximální rychlost letu 

• čas potřebný k měření koncentrace LZO pomocí senzorové techniky 

• vzdálenost mezi mřížkovými receptory. 
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Maximální počet měřicích bodů lze vypočítat dle vzorce: 

 

      𝒏 = 𝒆𝒏𝒕
𝑻𝒍𝒐𝒕𝒖+𝝉𝒑𝒐𝒎−(𝝉𝒔𝒕𝒓𝒕+𝝉𝒍ą𝒅)

𝒅𝒍

𝒗
+
𝒅𝒍√𝟐

𝒗𝒎𝒂𝒙
+𝝉𝒑𝒐𝒎

    (11) 

kde: 

Tlotu  - efektivní doba letu, s 

τpom  - potřebný čas pro provedení měření koncentrace LZO, s 

vmax  - průměrná rychlost letu, m/s 

v  - maximální rychlost letu, m/s 

dl  - vzdálenost mezi receptory sítě, m 

τstrt - čas vzletu, s 

τląd - čas přistání, s 

ent  - celková část zlomku 

 

V tabulce C jsou uvedeny příklady výsledků výpočtu počtu měřících bodů dle rovnice (11) 

v závislosti na době trvání jednotlivého měření  

 

Tabulka C. Počet měřících bodů, které lze brát v úvahu během jednoho letu dronem po dobu měření 

koncentrace charakteristické pro používanou měřící techniku a pro použité měřící přístroje. 

τ
pom

 – doba jednotlivého měření  n – počet měřících bodů  

60 9 

30 13 

20 15 

10 19 

5 a méně 21 

Počet bodů stanoven na základě: 

Tletu  = 15 min = 900 s 

vmax  = 40 km/h ≈ 10 m/s 

v  = 20 km/h ≈ 5,0 m/s 

 

 

dl  = 100 m 

τstart  = 30 s   

τpřistání  = 30 s 

 

Výška letu (obrázek K)  

Je založen na dvou základních faktorech: 

• bezpečnostní hlediska - let musí probíhat v bezpečné vzdálenosti od střech budov, 

• reprezentativnost získaných koncentrací. 
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Reprezentativnost souvisí se zohledněním charakteristických jevů, kterými jsou: 

• odraz vlečky od povrchu země, 

• skutečná koncentrace související s existencí inverzní vrstvy, 

• velký rozptyl znečištění indukovaný zvýšenou mechanickou turbulencí v budovách 

Zohlednění těchto jevů vyžaduje pokaždé počáteční měření vertikálního rozptylu koncentrace. 

 

 

Obrázek K. Vliv výšky měření na předpokládané hodnoty koncentrací znečištění 

 

Plánovaná činnost 

 

IChPW spolupracuje v rámci úkolu zejména s českým partnerem VŠB-TUO, s nímž  

průběžně konzultuje vytvoření systému měření znečištění z lokálních topenišť pomocí dronu. 

V rámci úkolu bylo dohodnuto provedení dalších opatření k dosažení cíle aktivity, včetně 

realizace a ukončení výběrového řízení na nákup dronu včetně laboratoře pro měření 

znečištění ovzduší. Partneři se předem dohodli na základních zásadách pro odběr vzorků 

pomocí dronu za účelem vytvoření jednotné metodiky. Z důvodu zákonných omezení bude 

partner VŠB-TUO provádět některá měření v Polsku včetně areálu laboratoře IChPW. 

Partneři se také dohodli, že později vytvoří databázi vybraných látek znečišťujících ovzduší z 

jednotlivých zdrojů na základě měření prováděných drony. 

Níže (tabulka D) je uveden předběžný plán měření pro rok 2019, jehož implementace 

začne po nákupu obou dronů včetně měřícího systému koncentrací. 

V červnu jsou plánovány zkušební lety v areálu IChPW za účelem seznámení se 

zařízením, jeho ovládáním, provozem, přenosem dat atd. a předběžná měření koncentrací 

znečišťujících látek ze  zdroje zkušební stanice topných zařízení IChPW sloužící pro 
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energeticko-emisní výzkum. Na začátek topné sezóny na podzim 2019 jsou plánována měření 

v reálných podmínkách ve vybrané obci GOP (Hornoslezský průmyslový revír), nejprve jen 

IChPW, a poté i s partnerem VŠB-TUO, opřená o výměnu zkušeností s měřením obou 

partnerů. 

  Tabulka D. Předběžný harmonogram měření  s použitím dronů pro rok 2019. 

Úkol Termín Měřící dny  

Průzkumné lety – seznámení se s vybavením a pilotováním VI.2019 2 

Měřící lety nad komínem laboratoře spalování IChPW: 

• srovnání koncentrací znečišťujících látek 

v komíně a v kouřové vlečce  

• stanovení profilů koncentrace znečišťujících látek ve 

vlečce v závislosti na vzdálenosti od zdroje 

VI.2019 5 

Měřící let nad zástavbou (IChPW) IX-X.2019 5 

Měřící let nad zástavbou (IChPW a VŠB-TUO) X.2019 5 

Ověření měření XII.2019-II.2020 5 

 

V tabulce E je popsána charakteristika senzorů pro měření koncentrací LZO, které budou 

zakoupeny v roce 2019 spolu s dronem za účelem vytvoření metodiky pro létající měřicí 

laboratoř, která bude použita při měření v rámci úkolu 5 tohoto projektu.  

Tabulka E. Měřící rozsah senzorů LZO pro měřící laboratoř IChPW. 

Měřící systém č. 1 Měřící systém č. 2 

• PM10:  0-1999 µg/m³ 

• PM2.5:  0-999 μm/m
3

 

• CO:  0-500 ppm 

• NO
2
:  0-20 ppm 

• SO
2
:  0-100 ppm 

• CO
2
:  0-5000 ppm 

• CO
2
:  0-5000 ppm 

• HCl:  0-100 ppm 

• HCN:  0-100 ppm 

• Formaldehyd:  0-5 ppm 

• VOC:  0-30 ppm 

 

Bude proveden nákup dronu s následujícími vlastnostmi: 

• Multikoptéra – > 4 motory 

• Maximální nosnost do 6 kg 

• Průběžný zápis/přenos dat měřicími systémy v cloudu / přístup z libovolného 

počítače v síti / a z měřicí stanice 

• Přenos naměřených parametrů z měřících systémů přímo do počítače typu 

notebook přes WIFI síť a do cloudu přes 3G/LTE síť  

• Rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit 

• Provozní doba baterie měřicích systémů min. 2 h 
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