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Projekt iAir-Region se zaměřuje na vytvoření 

společných nástrojů a řešení znečištěného ovzduší. 

Úkolem Vysoké školy báňské technické univerzity 

Ostrava (ČR) a Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 

Zabrze (PL) je do konce roku 2020 vytvoření 

standardizovaného postupu - metodiky hodnocení 

zdrojů na základě měření létající laboratoře-dronu.  

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.  

V České republice je drony 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. 

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.  

Kde lze s dronem létat?  

V průběhu vzletu a přistání se dron s hmotností nad 
7 kg nesmí přiblížit k osobám na méně než 
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. 

POZOR! Od 1.7. 2020 dojde k významné změně 
v rámci legislativy dronů v ČR a EU.  

Podrobná mapa bezletových zón je uvedena na: 
http://aisview.rlp.cz/  

 

Monitoring ovzduší pomocí dronu 

Při monitoringu znečištění ovzduší dron poskytuje 

okamžité výsledky. Jedná se o relativně nenáročnou, 

levnou a velmi efektivní metodu, ve srovnání 

s konvenčním finančně velmi nákladným imisním 

monitoringem. Drony vybavené senzory představují 

důležitý přístup při získávání prostorových dat 

o látkách znečišťujících ovzduší (LZO). Na základě 

mnoha výhod jako je nízká cena, krátký revizní cyklus, 

flexibilita a vysoká přesnost, se drony staly mocnými 

nástroji v monitorování znečištěného ovzduší. 

Drony rozšiřují oblast působnosti o monitoring LZO ve 

vertikálním i horizontálním směru a mohou poskytovat 

data téměř v jakémkoliv bodě trojrozměrné osy. Tato 

zajímavá vlastnost upřednostňuje snížení počtu 

senzorů používaných v rámci imisního monitoringu, 

čímž se sníží i celkové náklady. V současné době 

drony 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. 

Přístrojové vybavení 

Pro měření kvality ovzduší pomoci létající laboratoře-

dron autoři této publikace doporučují použití 

DJI Matrice 600 Pro v kombinaci s „flying 

laboratory“ Scentroid DR1000. Zároveň je 

doporučováno použití druhého „menšího“ dronu 

(například DJI Phanton, DJI Mavic aj.) a to pro účely 

sledování, koordinace hlavního dronu a pořízení 

„Metodika měření kvality ovzduší pomocí létající laboratoře (dronů)“ 
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kamerového záznamu, který může být dále využit při 

přípravě mapových podkladů. 

Scentroid DR1000 umožňuje použití senzorů 

pro monitorování LZO jako jsou H2S, CH4, NO, NO2, 

HN3, HCl, formaldehyd, CO2, SO2, VOC a dalších více 

než 30 vybraných sloučenin. Monitoring malých 

lokálních zdrojů je vhodné provádět pomocí senzorů 

s nižším rozsahem měření, zatímco u velkých zdrojů 

znečišťování (typu energetika apod.) jsou 

doporučovány sensory s vyšším detekčním rozsahem. 

Pro účely sledování kvality ovzduší lze tuto sestavu 

doplnit o návazná zařízení pro identifikaci black 

carbon, termokameru, odběrné vaky apod. 

 

         
 

 

Úskalí použití dronů k monitoringu kvality ovzduší 

 Vliv turbulentního proudění vzduchu 
způsobeného dronem během vlastního 
„odběru vzorku“. 

 Možnost použití dronu v závislosti na 
meteorologických podmínkách: rychlosti větru 
(max. 8 m/s), teplotě (0-35 °C), viditelnosti, 
oblačnosti a srážkách. 

 Možnost využití dronu pro sledování původce 
znečištění ovzduší    legislativně nemožné 
bez povolení vlastníka zdroje a zároveň není 
možné vzlétnutí v zakázané zóně (např. 
obytná, CHKO, dopravní infrastruktura) bez 
povolení ÚCL. 

Možnosti použití dronů 

 Monitoring plošných zdrojů LZO (skládky 

odpadů, zemědělské plochy, lesní požáry, 

těžební prostory apod.) 

 Monitoring bodových zdrojů LZO (průmyslové 

podniky, energetika, lokální topeniště apod.) 

 Monitoring liniových zdrojů 

 Preventivní monitoring (použití při zásahu IZS, 

sledování bezpečnosti, sledování defektu 

budov, apod.)  

 

 

 

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. 
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