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S čím létáme
V rámci akceptovaného projektu OPŽP - Oblasti podpory 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území (registrační číslo akceptovaného projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 s názvem „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském 
kraji – II. etapa“ byla pořízeny dva drony DJI – Phantom 4 PRO a Matrice 600 PRO RTK. 
Drony byly dodány v druhé polovině listopadu 2018. 
Celková cena obou dronů včetně příslušenství byla 607 764 Kč. 

V rámci akceptovaného projektu Interreg V-A Rakousko – Česká republika s názvem „Crossborder
Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“, registrační číslo ATCZ45:
senseFly eBee X s příslušenstvím: RGB kamera senseFly Aeria X; Multispektrální kamera Parrot

Sequoia+; Termální sensor senseFly Duet T.
Dron byl pořízen v prosinci 2018 a celková cena sestavy hrazená z projektu: 1 161 691. Sestava byla 
doplněna o aktivaci RTK modulu a 3D kameru.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené projekty probíhají i na lokalitách zařazených do projektu CZ-SK 
SOUTH LIFE, můžeme výstupy použít pro plánování a kontrolu C aktivit.



DJI Phantom 4 PRO

• průměr rotoru 0,592m

• výška 0,20m

• druh pohonu vrtulový

• počet motorů 4

• maximální vytrvalost letu  23-30 minut

• maximální rychlost 72 km/h

• MTOW 1,4 kg



DJI Matrice 600 PRO RTK

• průměr rotoru 1,133m

• výška 0,727m

• druh pohonu vrtulový

• počet motorů 6

• maximální vytrvalost letu 16-32 minut

• maximální rychlost 65 km/h

• MTOW 15,4 kg



DJI Matrice 600 PRO RTK

Kamera Zenmuse X5R je vybavena 
vyměnitelným DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH 

objektivem se zorným úhlem 72°, který vám 
spolu s vysoce výkonným 4/3 CMOS 
snímačem s dynamickým rozsahem 12.8 EV 
umožňuje pořizovat detailně prokreslené 16ti
megapixelové fotografie a plynulá 4K videa při 
snímkové frekvenci 30 fps a až 2.4 Gbps
datovém toku.

Zenmuse Z30 je letecká kamera 
dosahující až 30ti násobného 
optického a 6ti násobného 
digitálního zoomu. Z30 kamera je 
určena primárně pro průmyslové 
využití – napomáhá shromažďovat 
obrazová data se stoprocentním 
záběrem na detail a umožňuje 
přesný monitoring i v hůře 
dostupných či zcela nepřístupných 
oblastech.

Stabilizátor Ronin MX, který umožňuje 
použití běžného fotoaparátu (např. 
projektového fotoaparátu Canon).



SenseFly eBee X
• Rozpětí 116 cm

• MTOW 1,4 kg

• Automatické 3D plánování letu

• Rychlost letu 40-110 km/h (11-30 m/s)

• Odolnost proti větru až 46 km/h (12,8 m/s)

• Max. čas letu 59 minut / 90 minut s prodlouženou výdrží

• Ruční vypuštění (není vyžadován katapult)

• Lineární příkré přistání (Přesnost 5 m, kužel s úhlem 35°)

• Nominální pokrytí při 122 m 220 ha se senseFly S.O.D.A.  (nebo bez prodloužené výdrže) 

500 ha se senseFly S.O.D.A. 3D (nebo s prodlouženou výdrží)

• Rozlišení snímku při letu 122 m 2,5 cm/px, se senseFly Aeria X

• Absolutní přesnost (s aktivovanou RTK/PPK nebo s GCP) do 3 cm



Kamery eBee X



Proč létáme



Propagace, PR, www, sociální sítě ...











Mapování aktuálního a skutečného stavu





Vysoká kvalita

Ortofotomapa 2017 - ČÚZK, 
měřítko 1:500

Stejné místo na snímku z dronu, 
letová výška 100 m



Vysoký detail

Ortofotomapa 2017 - ČÚZK, 
měřítko 1:100

Stejné místo a stejné měřítko na 
snímku z dronu, letová výška 
100 m



Legislativa



Základní pravidla provozu
• Zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu (koncerty, sportovní události, kulturní akce atd.),

• zákaz létání v blízkosti letiště,

• zákaz létání ve výšce přesahující 300 metrů nad zemí,

• zákaz létání nad městy, cestami, železnicemi a jinými zastavěnými oblastmi,

• zákaz létání nad zakázanými, vojenskými a dalšími nebezpečnými zónami,

• zákaz natáčení prostor a osob na soukromých pozemcích,

• zákaz letu v noci (od občanského západu slunce do občanského východu slunce),

• zákaz létání bez patřičného povolení pod pokutou až 5 mil. Kč,

• zákaz riskování srážky s jinými letadly ve vzduchu,

• při letu musí vždy ovládající osoba udržovat vizuální kontakt s dronem,

• vzlety se smí provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka vzletové plochy. 









Děkuji za pozornost
vlasek@kraj-jihocesky.cz


